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Við hesum letur Dátueftirlitið ársfrágreiðing sína fyri 2016 úr hondum.
Ársfrágreiðing verður skrivað sbrt. § 37, nr. 8 í persónsupplýsingarlógini,
og er ætlað almenninginum. Í ársfrágreiðingini er ein lýsing av
virkseminum hjá Dátueftirlitinum í árinum 2016.

Í 2016 vórðu skrásett 273 nýggj mál. Í mun
til 2015 er talið av innkomnum málum
hækkað, og er hækkingin 50,8 %. Munnligu
fyrispurningarnir vóru 149 í tali. Í 2015 var
hetta talið 204.
Eftirlit er ein integreraður partur av arbeiðinum
hjá Dátueftirlitinum. Arbeiðið verður í
størstan mun gjørt sum skriviborðseftirlit. Í
2016 vórðu framd fleiri skriviborðseftirlit, t.e.
eftirlit, ið ikki verða framd á staðnum, men
umvegis skrivligt samskifti, skjalprógvum, kttrygdarskoðanum og fundum.
Dátueftirlitið tók í hesum sambandi nógv
mál upp av egnum ávum og kannaði, við
støði í trygdarkunngerðini, t.e. kunngerð nr.
28 frá 27. februar 2003, heilt ella partvíst
KT-trygd
ina hjá stovnum og virkjum í
Føroyum, m.o. Føroya Tele, Vodafone, Bank
Nordik, Eik Banka, Talgildu Heilsuskipanini,
Landssjúkrahúsinum o.ø.
Nøkur av hesum eftirlitsmálum eru enn undir
viðgerð á Dátueftirlitinum. Eitt av hesum
málum er Talgilda Heilsuskipanin. Kanningin
av hesari skipan hevur ført til, at trygdar
skoðan er latin Dátueftirlitinum. Málið verður
framvegis viðgjørt.
Dátueftirlitið hevur sett Landssjúkrahúsinum
krav um, at endurskoða trygdarpolitikkin. Tó
at væl er komið ávegis, er tað málið enn undir
viðgerð.
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Av nýggjum eftirlitsmálum í 2016 kunnu
nevnast Elektron ísv. Mín Boks, Ílegsavnið,
Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu og
Atlantic Airways.
Sum umrøtt í undanfarnu ársfrágreiðingunum,
vendi Dátueftirlitið sær í desember 2014 til
tey 7 kommunusamstørvini og til Tórshavnar
kommunu við fyrispurningi um, hvussu
eldraøkið skuldi skipast, hvat kt-trygdini
viðvíkur, eins og víst varð á, at neyðugt var
hjá samstørvunum at lata Dátueftirlitinum
umsókn um viðgerð av viðkvomum
upplýsingum ísv. at eldraøkið hin 1. jan.
2015 varð latið kommununum at umsita.
Dátueftirlitið hevur síðan í 2015 sostatt
viðgjørt fráboðanir um loyvi til viðgerð av
viðkvomum persónsupplýsingum frá øllum
hesum 7 samstarvsøkjunum.
Hetta hevur verið eitt sera tíðarkrevjandi
arbeiði, tí treytin fyri tí viðgerðarloyvi, sum
kommunusamstørvini nú hava fingið, er, at
KT-trygd og mannagongdir fyri handfaring av
viðkvomum persónsupplýsingum skal vera
í samsvari við personsupplýsingarlógina og
trygdarkunngerðina. Hetta hevur kravt nógv
av samstørvunum og av Dátueftirlitinum, tí
kt-trygdin var ikki í fastari legu, tá økið varð
yvirtikið.
Viðgerðarloyvini, sum Dátueftirlitið síðani lat
samstørvunum, vóru umframt treytað av, at
trygdarskoðan sambært trygdarkunngerðini
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varð latin Dátueftirlitinum í seinasta lagi hin
1. oktober 2016. Tískil var ein partur av
arbeiði Dátueftirlitisins í 2016 at avgreiða hesi
mál, og eru nærum øll avgreidd, harvið at
trygdarskoðan er latin Dátueftirlitinum.

Danska løgmálaráðið hevur sett ein bólk við
serkønum fólkum at stinga út í kortið, hvussu
persónsupplýsingarrætturin skal skipast í
Danmark, tá ES-fyriskipanin eftir ætlan fær
gildi í mai 2018.

Føroyar
fingu
í
2010
eina
triðjalandsgóðkenning frá ES í sambandi
við flutning av persónupplýsingum tvørtur
um landamørk. Góðkenningin merkir, at
Føroyar koma á yvirlitið yvir trygg triðjalond,
og at ES metir Føroyar vera eitt land,
sum á persónsupplýsingarøkinum verjir
grundleggjandi demokratisk rættindi í einum
nútímans talgildum samfelag. Góðkenningin
setir størri krøv til eftirlitið hjá Dátueftirlitinum
við kt-trygdini í Føroyum.

Dátueftirlitið
luttekur
á
teimum
seminarum og ráðstevnum, sum koma á
persónsupplýsingarøkinum í kjalarvørrinum
av
hesari
nýggju
ES-fyriskipanini.
Sera týdningarmikið er at ansa eftir, at
persónsupplýsingarlógin í Føroyum framvegis
verður soleiðis, at vit kunnu varðveita
triðjalandsgóðkenningina, vit hava fingið frá
ES. So tíðin nú og fram til á sumri 2018 fer at
verða merkt av, at Dátueftirlitið má fylgja væl
við og arbeiða fyri, at lógarbroytingar verða
settar í gildi í Føroyum, um tað verður kravt
sæð í mun til triðjalandsgóðkenningina. Í tann
mun tað verður neyðugt, fer Dátueftirlitið at
mæla Løgmansskrivstovuni til at gera ítøkiligar
tillagingar í persónsupplýsingarlógini sum
fylgja av nýggju fyriskipanini.

Í desember 2015 samtykti ES eina nýggja
fyriskipan fyri persónsupplýsingarrættin
í limalondunum. Enn er ikki greitt, júst
hvørjar broytingar hetta førir við sær fyri
persónsupplýsingarrættin í limalondunum og
í góðkendum triðjalondum sum Føroyar. Men
givið er, at vit hava fyri neyðini framhaldandi
– tvs. eisini undir nýggju ES-fyriskipanini - at
vera eitt trygt triðjaland.

FORORÐ 2016

Tórshavn, 18. mai 2017

Eyðbjørn M. Larsen
Formaður í Dáturáðnum
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Eyðhild Skaalum
Stjóri í Dátueftirlitinum
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2 Dátueftirlitið
Dátueftirlitið er ein óheftur fyrisitingarligur myndugleiki, hvørs avgerðir
eru endaligar innan fyrisitingina. Dátueftirlitið hevur fíggjarligt tilknýti til
Løgmansskrivstovuna, men er í virksemi sínum óheft.
Dátueftirlitið vísir til Løgmansskrivstovuna, tá
um játtan og lógarsmíð ræður, t.e. at løgmaður
hevur fyrisitingarheimild, men kann ikki
geva eftirlitinum tænastuboð, sí málsøkja
fráboðanina og persónsupplýsingarlógina.
Dátueftirlitið umsitur Løgtingslóg nr. 73
frá 8. mai 2001 um viðgerð av persóns
upplýsingum, sum broytt við Ll. nr. 24 frá
17. mai 2004. Lógin verður vanliga nevnd
persónsupplýsingarlógin.
Dátueftirlitið er hægsti fyrisitingarligi myndug
leiki í sambandi við viðgerð av persónsupp
lýsingum, og avgerðirnar hjá Dátueftirlitinum
eru sambært lógini fyrisitingarliga endaligar.
Dátueftirlitið hevur virkað síðan 1. januar
2002, tá persónsupplýsingarlógin kom í
gildi. Dátueftirlitið er skipað við Dáturáði,
sum verður valt av løgmanni, og skrivstovu.
Limirnir í Dáturáðnum eru persónliga valdir,
og formaðurin skal vera løgfrøðingur. Limirnir
Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2014 - 2016
Sundurgreinað ætlan
Tús. kr.
Nettoútreiðslujáttan
Lønir o.a.
Keyp av vørum og tænastum
Keyp av útbúnaði, netto
Leiga, viðlíkahald og skattur
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2014
J
2.000
1.640
270
80
10
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2015
J
2.000
1.640
270
80
10

2016
J
2.000
1.640
270
80
10

verða valdir fyri fýra ár í senn, og somuleiðis
verða varalimir valdir fyri fýra ár.
Limirnir í Dáturáðnum 2016-2020:
Sambært § 36, stk. 3 í persónsupplýsingarlógini,
setti løgmaður tann 1. november 2016 nýggjar
limir í Dáturáðið. Samstundis eru varalimir valdir.
Í Dáturáðnum sita:
Eyðbjørn M. Larsen, advokatur, formaður
Varalimur Rannvá Sólheim, løgfrøðingur
Óli Simonsen, KT-leiðari.
Varalimur Ólavur Ellefsen, stjóri
Maria Dam, deildarleiðari
Varalimur Rudi Kollslíð, lækni
Valskeiðið hjá Dáturáðnum er 4 ár og gongur
út 1. november 2020.
Skrivstovan:
Á skrivstovuni starvast trý fólk, ein stjóri, ein
løgfrøðingur og ein skrivari. Dátueftirlitið heldur til í egnum skrivstovuhølum. Bústaðurin
er Reyngøta 33, Tinganes.

2.1. JÁTTANIN Á LØGTINGSFÍGGJARLÓGINI
Játtanin hjá Dátueftirlitinum á løgtingsfíggjarlógini í 2016 var kr. 2.000.000,-.
Vinstrumegin er ein útgreining av fíggjarjáttanini hjá Dátueftirlitinum fyri árini 2014-2016.

2.2. LÓGARGRUNDARLAGIÐ HJÁ
DÁTUEFTIRLITINUM
Í 2016 vóru hesar reglur galdandi:
n Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um
viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt
við Løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai 2004,
(Persónsupplýsingarlógin).
n Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um
trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum, (Trygdarkunngerðin).
n Kunngerð nr. 33 frá 11. apríl 2005 um at
flyta persónsupplýsingar av landinum uttan
loyvi frá Dátueftirlitinum.
n Kunngerð nr. 124 frá 19. september 2011
um fráboðanarskyldu og undantøk frá
reglunum um viðgerðarloyvi.
n Reglugerð fyri Dáturáðið, dagfest 14. juni 2007.
n Innanhýsis roknskaparreglugerð, góðkend
av Løgmansskrivstovuni hin 30. januar 2014.

n

n

fylgja við í og kunna um gongdina í við-
gerðini av persónsupplýsingum her á landi
og uttanlands, og
gera ársfrágreiðing

Dátueftirlitið

Dátueftirlitið er ein eftirlitsmyndugleiki,
sum skal tryggja, at persónsupplýsingarlógin
verður hildin, og Dátueftirlitið hevur víðar
heimildir til tess at tryggja, at reglurnar í
lógini verða hildnar.
Dátueftirlitið hevur heimild til at gera
kanningar á staðnum, og hevur til eina og
hvørja tíð, uttan dómsskurð atgongd til
øll høli, haðani persónsupplýsingar verða
viðgjørdar ella goymdar, og til øll høli,
har persónsupplýsingarnar ella teknisk
hjálparamboð verða goymd ella nýtt.
Brot á lógina kunnu verða revsað sbr. §§ 44 og
45 í persónsupplýsingarlógini.

2.3. UPPGÁVAN HJÁ DÁTUEFTIRLITINUM
Uppgávan hjá Dátueftirlitinum er at umsita
persónsupplýsingarlógina. Sambært § 37 í
lógini skal Dátueftirlitið:
n av
sínum eintingum, ella eftir klagu
frá skrásetta, ansa eftir, at viðgerð av
persónsupplýsingum bert fer fram í samsvari
við lógina og tær reglur, sum ásettar eru
sambært lógini,
n viðgera fráboðanir og umsóknir um loyvi og
áleggja treytir sambært lógarheimild,
n hava ein skipaðan almennan lista yvir allar
fráboðanir og loyvir sambært lógini,
n geva
ummæli til ætlaða lóggávu, sum
viðvíkur persónsupplýsingum,
n gera
kanningar, har persónsupplýsingar
verða viðgjørdar,
n vegleiða privatum og tí almenna í ivamálum
og virka fyri, at upplýsingar verða viðgjørdar
sambært góðum dátuviðgerðarsiði,
Dátueftirlitið Ársfrágreiðing 2016
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Dátueftirlitið virkar á einum
øki, har tøkniliga menningin
gongur skjótt fyri seg, og
stinga nýggir trupulleikar og
øki seg javnan upp.

3 Virksemi í 2016

Virksemi í
árinum 2016

Dátueftirlitið hevur í 2016 m.a. viðgjørt hesi sløg av málum:
n
n

n

n

n

n
n

viðgjørt umsóknir um loyvir og fráboðanir
vegleitt og ráðgivið almennum myndugleikum, fyritøkum og privatpersónum
viðgjørt kærur um viðgerð av persónsupplýsingum
framt skriviborðseftirlit og sett fyrispurningar
um kt-trygd til stovnar og fyritøkur
svarað munnligum og skrivligum
fyrispurningum
ummælt uppskot til nýggja lóggávu
tikið mál upp av egnum ávum

Dátueftirlitið virkar á einum øki, har tøkniliga
menningin gongur skjótt fyri seg, og stinga
nýggir trupulleikar og øki seg javnan upp.
Tískil er neyðugt at menna nýggjar mannagongdir á økinum, og í hesum sambandi er
neyðugt at fylgja væl við gongdini í grannalondunum.
Uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum eru nógvar,
og málsviðgerðin er fjøltáttað. Harumframt
er økið í vøkstri og støðugari broyting, og tí
er stórur tørvur á, at Dátueftirlitið við upp
lýsing og vegleiðing virkar fyri, at persóns
upplýsingar verða viðgjørdar sambært góðum
dátuviðgerðarsiði.
Fyrispurningar kunnu vera á nógvum
ymiskum økjum, men til tíðir eru aftur
vendandi fyrispurningar. Afturvendandi fyri
spurningar hava í 2016 serliga verið um hesi
evni:

n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n

P-talið
KT-trygd
Innlit
Handfaring hjá arbeiðsgevarum av teldupostkassa hjá starvsfólki, sum eru farin úr
starvi
Facebook og onnur sosial netverk
At strika myndir og filmar á netinum
Samankoyring av ymiskum skipanum
Telefonsamskifti hjá starvsfólkum
Loyvi til verkætlanir og ymiskar
nøgdsemis- og heilsukanningar
Vakmyndatól
Annað

Dátueftirlitið fær javnan fyrispurningar frá
borgarum í Føroyum um sosialu netmiðlarnar.
Talan er bæði um børn, ung og vaksin, ið
venda sær til Dátueftirlitið antin við at ringja
ella senda teldupost fyri at biðja um ráð
og vegleiðing. Í flestu førum snúgva fyri
spurningarnir seg um trupulleikar á Facebook,
har stórur partur av borgarunum í Føroyum
hava vangamynd. Her kann t.d. verða spurt
hvørjar myndir kunnu leggjast á netið, nær
krevst samtykki til almannakunngerð av
myndum, hvussu kann følsk vangamynd
meldast o.s.fr. Eisini fær Dátueftirlitið javnan
áheitanir um vegleiðing at melda sonevndar
slaturbólkar á Facebook. Haraftrat er ein
afturvendandi trupulleiki, at fólk kenna seg
útspilt og ærumeidd á Facebook.
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Hóast flestu fyrispurningar snúgva seg um
Facebook, eru eisini fyrispurningar um t.d.
Instagram og SnapChat, samstundis sum tað
eisini stundum kemur fyri, at falskar vangamyndir verða gjørdar á ymsum datingsíðum.
Fyri at veita eina góða tænastu til allar hesar borgarar, ið ynskja vegleiðing um sosialu
miðlarnar, gjørdi Dátueftirlitið fyri nøkrum
árum síðani av at seta í verk eina nýggja heimasíðu við heitinum “strikameg.fo”. Endamálið
við hesi heimasíðu er at leggja eina rúgvu av
vegleiðingum til borgararnar á síðuna, soleiðis
at fólk sjálvi kunnu leita sær ráð á síðuni, ella
finna rætta framferðarháttin at melda ein bólk
ella strika eina vangamynd.

3.1. EFTIRLIT
Í 2016 framdi Dátueftirlitið 18 skriviborðseftirlit. Dátueftirlitið hevur í 2016 raðfest sínar
uppgávur soleiðis, at eftirlitið hevur sett seg
í samband við eitt sera stórt tal av stovnum
og fyritøkum við tí fyri eygað at kanna, hvørt
kt-trygd og mannagongdir ísv. viðgerð av
persónsupplýsingum er í tráð við persónsupplýsingarlógina og trygdarkunngerðina.
Raðfestingin varð gjørd, tí Dátueftirlitið hevði
vitan um, at neyðugt er støðugt at gera dátuábyrgdarar varugar við tey krøv, sum lóg
og kunngerð seta til handfaringina av persónsupplýsingum. Og sigast má, at Dátueftirlitið ásannar, at hetta arbeiði er neyðugt, tí í
mongum førum hevur verið neyðugt at geva
dátuábyrgdarum boð um at gera umfatandi
tiltøk til tess at skipa viðgerðina av persónsupplýsingum á lógligan hátt. Dátueftirlitið
ásannar, at hesin arbeiðsháttur er komin fyri
at vera, og at hann er eitt gott arbeiðsamboð
hjá hesum stovni sæð í mun til uppgávurnar,
sum eru at røkja.

MYND 1. Bólking av málum 2010 - 2016
Í mun til í fjør, er talið av innkomnum málum hækkað og er hækkingin 50,8 %.
Mynd 1 niðanfyri vísir talið av málum og munnligum fyrispurningum frá 2010 til og við 2016.
300
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Dátueftirlitið fær eisini javnan skrivligar
fyrispurningar frá næmingum úr ymsum
skúlum í Føroyum. Talan er vanliga um
fólkaskúlanæmingar, ið skriva uppgávu, sum
spyrja Dátueftirlitið um nýtslu og misnýtslu
av interneti og sosialum miðlum.

3.2. HAGTØL
Upplýsingarnar í hesum partinum av
ársfrágreiðingini eru grundaðar á skrásetingina
av nýggjum málum í journalskipanini hjá
Dátueftirlitinum fyri 2016, og eru sostatt bara
viðvíkjandi nýggjum málum. Ein stórur partur
av málunum hjá Dátueftirlitinum er ofta
framhald av gomlum málum, t.d. broytingar
í givnum loyvum ella fráboðanum. Hesi mál
eru ikki tikin við í hetta yvirlitið, sum bara
snýr seg um mál, sum eru stovnað í 2016.
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3.3. MUNNLIGIR FYRISPURNINGAR
Í 2007 byrjaði Dátueftirlitið at skráseta
munnligar fyrispurningar, sum vórðu av
greiddir um telefon. Í hesum bólki eru
bara skrá
settir fyrispurningar, har borgarar
ella myndugleikar fáa beinleiðis vegleiðing
umvegis telefon, og tað ikki snýr seg um
samskifti í sambandi við verandi ella komandi
mál.

MYND 3. Málsbýti í prosentum í mun til myndugleikar, fyritøkur o.t. 2015/2016
Á mynd 3 sæst, at tað í stóran mun eru almennir myndugleikar, privatar fyritøkur og
privatpersónar, sum venda sær til Dátueftirlitið.
120
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Í 2016 vóru tølini hesi:
Almennir myndugleikar, stovnar o.t.
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.
Privatpersónar
Kommunur
Fjølmiðlar
Innanhýsis
Annað
Íalt
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Í 2016 vórðu 149 munnligir fyrispurningar
skrásettir. Á myndini niðanfyri sæst, hvussu
teir munnligu fyrispurningarnir, sum vóru
avgreiddir í 2016, kunnu bólkast.

ð
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117
63
51
13
2
26
1
273

MYND 4. Málsbýti í mun til evnisbólkar
Á mynd 4 sæst, hvussu málini eru býtt upp í teir ymsu evnabólkarnar.
Vakmyndatól
Gransking
Starvsfólkaviðurskifti
KT-trygd
Sosialar netsíður
Ummæli/hoyring
P-tøl
Eftirlit
Mál viðvíkjandi lógini generelt
Innanhýsis mál
Upplýsing og fyribyrging
Innlit
Annað
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Málini kunnu í høvuðsheitum
býtast upp á hesar evnisbólkar:
Vakmyndatól
36
Gransking
44
Starvsfólkaviðurskifti
3
Kt-trygd
33
Sosialar netsíður
9
Ummæli/hoyring
16
P-tøl
3
Eftirlit
14
Mál viðvíkjandi lógini generelt 70
Innanhýsis mál
27
Upplýsing og fyribyrging
7
Innlit
3
Annað
8
Íalt
273

Almennir myndugleikar, stovnar o.t.
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.
Privatpersónar
Kommunur
Fjølmiðlar

Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur,
privatpersónar, kommunur og advokatar:
Almennir myndugleikar, stovnar o.t.
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.
Privatpersónar
Kommunur
Fjølmiðlar
Íalt

40
42
45
14
8
149

Almennir myndugleikar, stovnar o.t.
Fyrispurningarnir í hesum bólki hava serliga
verið um, nær og hvussu ymisk skráseting
er loyvd, nær talan er um viðkvæmar
persónsupplýsingar, og nær tað er loyvt
at víðarilata persónsupplýsingar sambært
persónsupplýsingarlógini.
Í
einstøkum
førum er talan um, at skúlar hava vent sær
til Dátueftirlitið, har spurt verður um myndir
og videobrot á netinum. Ein afturvendandi
spurningur hjá almennu myndugleikunum
er, hvussu reglurnar eru fyri nýtslu av
p-talinum, um samankoyring av upplýsingum
í ymiskum skráum, um innlit og ymiska
starvsfólkaskráseting. Fyrispurningarnir í
sambandi við starvsfólkaskráseting hava ofta
snúð seg um, hvussu ella undir hvørjum
umstøðum og treytum ein arbeiðsgevari kann
fáa atgongd til ymiskar upplýsingar um síni
starvsfólk. Tað kann t.d. vera upplýsingar
úr teldupostskipanini hjá viðkomandi
starvsfólki og loggur av heimasíðuvitjan.
Talan kann harafturat verða um at fáa atgongd
til starvsfólkaupplýsingar hjá fólki, ið eru í
starvi, í sambandi við uppsagnartilgongd og
hjá fólki, ið eru farin úr starvi.

Virksemi í
árinum 2016

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.
Flestu fyrispurningar frá privatum fyritøkum
í 2016 snúðu seg um vakmyndatól og um
nýtsluna av hesum. Eisini hava nógvir
fyrispurningar verið um p-talið, har spurt
verður nær p-talið kann nýtast. Harafturat vóru
eisini nógvir fyrispurningar frá arbeiðsgevarum
um viðgerð av persónsupplýsingum í
starvsfólkaviðurskiftum, har arbeiðsgevarar
ynskja at vita, hvørjar reglur eru galdandi
viðvíkjandi eftirkanning av heimasíðunýtslu
hjá starvsfólki, innlit í teldupostsamskifti hjá
starvsfólki, nýtslu av sosialum netmiðlum
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o.s.v. Ein partur av hesum fyrispurningum
um viðurskifti millum arbeiðsgevara og
arbeiðstakara, hava snúð seg um viðgerð av
persónsupplýsingum, tá starvsfólk er farið úr
starvi.
Privatpersónar
Teir flestu fyrispurningarnir frá privatum
borgarum snúgva seg um ymisk viðurskifti
viðvíkjandi sosialum netmiðlum. Spurt verður
t.d. hvussu ein bólkur ella følsk vangamynd
kann meldast, hvussu vangamynd
hjá deyðum brúkara verður
strikað o.s.v. Nógv teir flestu fyri
spurningarnir viðvíkjandi sosialum
netmiðlum hava snúð seg um
Facebook. Nógvir fyrispurningar
frá privatum borgarum hava
somuleiðis snúð seg um p-talið,
og nær ein dátu
ábyrgdari hevur
rætt til at skráseta hetta. Harafturat
hava
nógvir
fyrispurningar
verið um granskingar
verkætlanir og um
at fáa viðgerðar
loyvi frá Dátueftirlitinum.
Fyrispurningar hava eisini verið frá persónum,
ið eru farnir úr starvi, og sum vilja vita, um
arbeiðsgevarin kann nýta tilfar og upplýsingar,
sum liggja í teldupostskipanini hjá við
komandi. Eisini hava nakrir fyri
spurningar
verið um vakmyndatól á arbeiðsplássinum,
sum t.d. nær tað er loyvt at hava vakmyndatól
og undir hvørjum treytum, og um nýtslu av
andlitsmyndum og støðumyndum.
Kommunur
Fyrispurningarnir frá kommunum í 2016
hava í høvuðsheitum snúð seg um nýtsluna
av p-tølum hjá borgarum, har kommunurnar
ynskja at vita, um p-talið kann skrásetast og
undir hvørjum treytum. Eisini hava onkrir
fyrispurningar snúð seg um víðarilatan av
16
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hvørjum

viðgerðarloyvi, eru ásett ymisk undantøk til
reglurnar um viðgerðarloyvi.

Miðlar
Fleiri fyrispurningar eru eisini komnir frá
fjølmiðlum. Talan var um spurningar um
ymisk viðurskifti frá tíðindabløðunum,
internetportalum, útvarpi og sjónvarpi.
Miðlarnir vendu sær til Dátueftirlitið m.a.
viðvíkjandi logging, sosialum netmiðlum og
flutningi av upplýsingum til útlond, skráseting
og vakmyndatólsupptøkur.

Fráboðan:
Tá viðgerðarloyvi ikki krevst til eina viðgerð,
skal henda tó sum høvuðsregla fráboðast
Dátueftirlitinum. Hetta merkir, at Dátueftirlitið
skal hava eina frágreiðing um, at viðkomandi
ætlar at viðgera ávísar persónsupplýsingar.
Ein fráboðan kann gerast við at útfylla eitt
oyðublað (fráboðanarskjal) á heimasíðuni
hjá Dátueftirlitinum, og senda tað inn um
heimasíðuna ella við postinum. Fráboðanin
skal latast Dátueftirlitinum í seinasta lagi 30
dagar, áðrenn viðgerðin er ætlað at byrja.
Ein kunngerð er gjørd við undantøkum
til fráboðanarskylduna. Hetta merkir í
høvuðsheitum, at um persónsupplýsingar,
sum ikki eru viðkvæmar, verða viðgjørdar, skal
henda viðgerð ikki fráboðast Dátueftirlitinum.
Flestu fráboðanirnar, sum Dátueftirlitið hevur
fingið hetta árið, hava snúð seg um umsóknir
um viðgerðarloyvir og fráboðanir.

persónsupplýsingum, og
treytum hetta kann gerast.

undir

3.4. LOYVIR OG FRÁBOÐANIR
Ein av høvuðsuppgávunum hjá Dátueftirlitinum sambært § 37 í persónsupplýsingarlógini er at viðgera umsóknir um loyvir og
fráboðanir.
Viðgerðarloyvi:
Eitt viðgerðarloyvi er eitt loyvi frá Dátu
eftirlitinum um, at viðkomandi stovnur,
felag, persónur ella annar hevur loyvið at
viðgera ávísar viðkvæmar persónsupp
lýsingar til eitt ávíst endamál og undir ávísum
treytum. Viðgerðarloyvi eru oftast tíðar
avmarkað. Søkjast kann um loyvi við at útfylla
eitt oyðublað á heimasíðuni hjá Dátueftirlit
inum, og senda tað inn um heimasíðuna ella
við postinum. Í høvuðsheitum krevst loyvi frá
Dátueftirlitinum til eina viðgerð, tá viðkvæmar
persónsupplýsingar verða viðgjørdar, tó eru
undantøk til hesa reglu. Viðkvæmar persóns
upplýsingar eru upplýsingar um: lit og ættar
slag, um átrúnaðarliga, heims
spekiliga ella
politiska sannføring, um revsiverd og kynslig
viðurskifti, heilsustøðu, yrkisfelagsligt tilknýti,
munandi sosialar trupulleikar og onnur heilt
privat viðurskifti. Í kunngerð nr. 2 frá 25.
februar 2004 um undantøk frá reglunum um

3.4.1. Loyvi til verkætlanir
Dátueftirlitið hevur í 2016 givið loyvi til
ymiskar verkætlanir. Av hesum verkætlanum
kunnu m.a. nevnast hesar:
3.4.2. Verkætlan:
A qualitative study of young adults lived
experiences being child of parents with
servere mental illness in the small scale
society Faroe Islands
Dátuábyrgdari: Fróðskaparsetur Føroya
(Kristianna Dam)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at varpa ljós á, og fáa
vitan um føroysk børn, sum hava foreldur við

álvarsamari varandi sálarsjúku.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við
ljóðupptøkum av vaksnum børnum hjá
foreldrum við sálarsjúku, við samtykki frá
skrásetta.

Virksemi í
árinum 2016

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 1. juni
2017.

3.4.3. Verkætlan:
At kanna títtleikan av essentiellum tremor í
Føroyum
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Maria Skaalum Petersen)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna títtleikan av
essentiellum tremor í Føroyum.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við
spurnabløðum.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 1. juni
2019.
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3.4.4. Verkætlan:
Títtleikin av demens á eldraøkinum í
Føroyum
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Maria Skaalum Petersen)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna títtleikan av
demens á eldrabýlum kring alt Føroyar.

føroyskum uppruna, og børnum við øðrum
uppruna enn føroyskum.

3.4.8. Verkætlan:
Heilsufótbóltur og heilsa – fremjan

Háttur: Samrøður, sum síðani verða
transskriberaðar, verða gjørdar við børnini.

Dátuábyrgdari: Fróðskaparsetur Føroya
(Magni Mohr og Liljan av Fløtum)

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til ultimo
2018.

Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at greina tættir hjá
íðkarum í motiónsítrótti – heilsufótbólti.
Háttur: Samrøður verða gjørdar við diktafon,
og síðani transkriberaðar og anonymiseraðar.

Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við
spurnablaði.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til
desember 2017.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 15.
juni 2018.

3.4.9. Verkætlan:
Veitan av fíggjarligum tænastum, og í tí
sambandi at lúka krøv í fíggjarlóggávu um
m.a. hvítvask o.a.

3.4.5. Verkætlan:
Inflammatory Bowel Diseases
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Turið Hammer)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna “Inflammatory
Bowel Diseases” í Føroyum.
Háttur: Hagfrøðislig viðgerð av
pseudonymiseraðum persónsupplýsingum.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 28.
mars 2019.
3.4.6. Verkætlan:
Samleiki hjá børnum í Føroyum
Dátuábyrgdari: Maria Schug
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna samleikan
hjá børnum í Føroyum, bæði børnum við
18
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3.4.7. Verkætlan:
Essentiellur tremor í Føroyum – títtleiki og
umhvørvisárin
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Maria Skaalum Petersen)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna sambandið
millum dálkingarevnini kyksilvur og
harmane og øktan vanda at fáa essentiellan
tremor.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við
kliniskum kanningum og spurnabløðum.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 1. juni
2019.

Dátuábyrgdari: Flex Funding A/S
(Anders Lund Fredriksen)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at viðgera upplýsingar
um viðskiftafólk í samband við, at Flex
Funding A/S veitir fíggjartænastur.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við
samtykki.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til í
minsta lagi 5 ár fram.

3.4.10. Verkætlan:
Spurnaskjal í sambandi við forkanningar
verkætlan: Fargen – Genome Faroe Island

Virksemi í
árinum 2016

Dátuábyrgdari: Ílegusavnið
(Guðrið Andorsdóttir)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at umvegis spurnablað
at vátta upplýsingar um luttakarar í
verkætlanini, umframt at savna upplýsingar
til planlegging av framtíðar granskingar
verkætlanum.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar við at
svara spurnablaði.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 31.
desember 2020.
3.4.11. Verkætlan:
Átak – At veita barnafamiljum, ið eru undir
fátækramarkinum, eina hjálpandi hond í
samband við høgtíðirnar, barnaføðingar
dagar og frítíðarítriv
Dátuábyrgdari: Barnabati (Djóni Eidesgaard)
Endamál: Endamálið við átakinum er,
sambært umsóknini, at veita fólki, sum eru
í eini fíggjarligari trongstøðu, fíggjarligan
stuðul, so børn teirra kunnu føla seg á
jøvnum føti við sínar javnaldrar.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar á
einum dátublaði.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til Barnabati gevur boð um annað.
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3.4.12. Verkætlan:
Dálkingarevni og heilsuárin hjá børnum í
5. kohortu við 8 ára aldur
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Pál Weihe)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at “DFAA hevur fylgt
hesum knappliga 500 børnum í kohortu
5 síðani tey komu í heim, og nú tey eru
komin í skúlaaldur, vilja tey kanna teirra
andsførleikar á sama hátt, sum tey hava
kannað hini børnini í kohortu 1, 2 og 3, tá
tey júst vóru byrjaði í skúlanum.
Háttur: Upplýsingarnar verða savnaðar
við kanningum av barnalæknanum Ulrike
Steurwald og sálarfrøðinginum Fróða Debes.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 31.
desember 2020.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 31.
januar 2017.
3.4.14. Verkætlan:
Yvirmøði hjá føroyskum fiskimonnum
Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og
Almannaheilsu (Annbjørg á Høvdanum)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, “Yvirmøði verður mett
at verða størsta orsøk fyri feilum og vanlukkum
hjá arbeiðsfjøldini. Høvuðsendamálið við
granskingarverkætlanini er tí at kanna, hvussu
heilin starvar, tá hann gerst yvirmóður”.
Háttur: Upplýsingarnar verða útvegaðar
beinleiðis frá teimum skrásettu.
Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 1.
november 2019.
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3.4.18. Ílegusavnið
(Fráboðaðar granskingarverkætlanir)
Ílegusavnið varð sett á stovn við løgtingslóg
nr. 62 frá 17. mai 2005 um gransking í
mannaílegum (Ílegulógin), og í §§ 3-5 og 7
hevur Ílegusavnið lógarheimild at viðgera
viðkvæmar persónsupplýsingar.

Virksemi í
árinum 2016

3.4.16. Verkætlan:
Portraying hope when one in the family is
suffering from incurable cancer:
a qualitative study
Dátuábyrgdari: Landssjúkrahúsið
(Kristianna Hammer)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, sum enska heiti á
verkætlanini sigur: “Portraying hope when one
in the family is suffering from incurable cancer:
a qualitative study”.

Í 2016 hevur Ílegusavnið fráboðað hesar
verkætlanir:
n PDE8A as a therapeutic target for
Inflammatory Bowel Disease
n Forkanningar verkætlan:
Fargen – Genome Faroe Island

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 31.
desember 2018.

Dátuábyrgdari: Landssjúkrahúsið
(Shahin Gaini)

Háttur: Upplýsingarnar verða fingnar
til vega úr Cosmic skipanini hjá
Landssjúkrahúsinum, og síðani viðgjørdar í
hagfrøðiligum forriti.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til 31.
desember 2026.

Háttur: Sjúklingarnir og teirra avvarðandi
verða, umvegis starvsfólk á palliativa
toyminum, spurd um tey vilja luttaka.

3.4.13. Verkætlan:
Effekt af mammografiscreening på stadie
inddeling ved diagnosetidspunkt og valg af
behandling blandt brystkræftpatienter

Endamál: Endamálið við verkætlanini
er, sambært umsóknini, at kanna effekt af
mammografiscreening på stadie inddeling ved
diagnosetidspunkt og valg af behandling blandt
brystkræftpatienter.

Háttur: Upplýsingarnar verða settar inn
í InvaSeps dátugrunnin, har tær verða
viðgjørdar og samanhildnar við upplýsingar
frá øðrum londum.

3.4.15. Verkætlan:
InvaSeps verkætlanin
Dátuábyrgdari: Landssjúkrahúsið (Jenny
Jonsdóttir Nielsen)
Endamál: Endamálið við verkætlanini er,
sambært umsóknini, at kanna viðurskifti í
sambandi við lívshóttandi infektiónir.

3.4.17. Aðrar verkætlanir, sum ikki hava
kravt loyvi frá Dátueftirlitinum
Dátueftirlitið hevur í 2016 viðgjørt
aðrar verkætlanir, har niðurstøðan hjá
Dátueftirlitinum hevur verið, at loyvi frá
Dátueftirlitinum ikki krevst til viðkomandi
verkætlanir. Talan hevur verið um verkætlanir,
har persónar ikki kunnu eyðmerkjast og
um verkætlanir, har viðkvæmar persóns
upplýsingar ikki hava verið viðgjørdar.

3.5. HOYRINGAR
3.5.1. Lógaruppskot
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesi
lógaruppskot til hoyringar:
n Uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um sjúkrahúsverkið
n Persónsupplýsingarlóg fyri
ríkismyndugleikar í Føroyum
n Uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um vinnuligan fiskiskap 		
(Altjóða skyldur, eftirlitsreglur og
elektroniskt samskifti)
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n
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n

n

n

Uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um Føroya Landsskjalasavn
Uppskot til løgtingslóg um broyting í Lov
om forsikringsaftaler (Bann móti nýtslu av
upplýsingum um ættarbregði o.til.)
Uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um ferðslu (atgongd til upp‑
lýsingar úr akfarsskránni, hægri aldursmark fyri endurnýggjan av koyrikorti,
kravd eftirútbúgving og broyttar
frádømingarreglur fyri koyrikort og
dagføring av sektarupphæddum
Uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um almenna heilsutrygd
(undantak fyri gjaldsskyldu)
Ríkislógartilmæli um ígildissetan av
Sundhedsloven og ríkislógartilmæli
um ígildissetan av broytingum í
autorisatiónslógini.

3.5.3. KT-politikkur
Almennir myndugleikar hava í árinum vent
sær til Dátueftirlitið við fyrispurningum um
ymiskt í samband við kt-trygd og kt-politikk
yvirhøvur. Dátueftirlitið hevur í hesum
sambandi kannað, um kt-politikkurin er í tráð
við persónsupplýsingarlóggávuna, og annars
vegleitt og ráðgivið um ymisk viðurskifti í
hesum sambandi.

3.6. Vegleiðingar
Dátueftirlitið leggur stóran dent á at framleiða
vegleiðingar fyri ymisku økini, sum liður í
tí fyribyrgjandi arbeiðinum. Á heimasíðuni
www.dat.fo eru allar vegleiðingarnar at finna.

://

Uppgávurnar hjá
Dátueftirlitinum eru
nógvar, og
málsviðgerðin
er fjøltáttað.

3.5.2. Kunngerðir
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesar
kunngerðir til ummælis:
n Kunngerð um Bekendtgørelse for Færøerne
om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer
n Uppskot til kunngerð um standardir fyri
KT-nýtslu í sjúkrahúsverkinum, og uppskot til regluverk fyri grundleggjandi
sjúklingaskráseting á sjúkrahúsum
n Uppskot til broyting í kunngerð um
lestrarstuðul
n Uppskot til kunngerð um skráseting av
skotvápnum
n Uppskot til kunngerð um vápnaprógv
n Uppskot til kunngerð um broyting í
kunngerð um vápn (Goymsla av skotvápnum og lóðri o.a.)
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4 Útvald mál í 2016
4.1. YMISK MÁL
Í hesum partinum av ársfrágreiðingini er ein stutt
lýsing av einstøkum útvaldum málum í 2016.

upplýsingar, hetta tí, at læknar, tannlæknar og
onnur heilsufakfólk eru undantikin at søkja
um viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum.

4.1.1. Teldupostskipan hjá
tannlækna
Dátueftirlitið fekk ein fyri
spurning frá einari fyritøku,
ið mennir KT-loysnir fyri

Tá talan er um at flyta persónsupplýsingar til
útland, so hevur dátuábyrgdarin ábyrgdina
av, at trygdin viðvíkjandi viðgerðini av upp
lýsingum lýkur krøvini í føroysku persóns
upplýsingarlógini. Lond innan ES samstarvið
hava nøkunlunda somu persónsupplýsingarlóggávu sum Føroyar.

@
ymsar fyritøkur.

Fyrispurningurin snúði seg um, at nevnda KTfyritøka skuldi menna eina teldupostskipan
fyri ein tannlækna.
KT-fyritøkan hevði hoyrt, at tað høvdu verið
ymsir trupulleikar við at veita læknum eina
teldupostskipan, av tí at tað í summum
førum var talan um viðgerð av viðkvæmum
persónsupplýsingum.
Tað, sum KT-fyritøkan vildi vita, vóru hvørji
krøv Dátueftirlitið vildi seta viðvíkjandi
teknikki, hýsing uttanlanda og í Føroyum, og
krøv um trygd.
Dátueftirlitið greiddi KT-fyritøkuni frá um
hugtakið dátuábyrgdari, sum í hesum føri
vildi veri tannlæknin, og at dátuábyrgdarar
hava skyldu at tryggja, at viðgerðin av
persónsupplýsingum lýkur krøvini í føroysku
persónsupplýsingarlógini.
Eisini varð greitt frá, at um persónsupplýsingar
bert verða viðgjørdar í Føroyum, krevst ikki
serligt viðgerðarloyvi til at viðgera viðkvæmar
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Hetta merkir, at tað er mikið lættari at flyta
persónsupplýsingar til lond innan ES samstarvið, sokallaði trygg dátulond. Danmark og
Týskland eru bæði limir í ES. Dátuábyrgdarin,
tannlæknin, hevur tó framvegis ábyrgdina av,
at dátuviðgerðin í viðkomandi ES landi lýkur
krøvini í føroysku persónsupplýsingarlógini.
Tað vil siga, at til dømis krøvini í trygdar
kunngerðini um váðameting og trygdar
skoðan v.m., skulu lúkast. Somuleiðis skal
ein dátuviðgerðaravtala gerast millum dátu
ábyrgdara og dátuviðgerða.
Tá ið talan er um útflytan av upplýsingum
til útland innan ES samstarvið, ella sokallað
trygt triðjaland, so nýtist ikki loyvi frá Datu
eftirlitinum. Tó skal útflytanin fráboðast Dátu
eftirlitinum. Er talan um at útflyta persóns
upplýsingar til ikki ES lond, sokallaði ótrygg
triðjalond, so krevst loyvi frá Dátueftirlitinum.
Viðvíkjandi trygdini varð víst til trygdar
kunngerðina.

4.1.2. Andlitsmyndir á
telduposti
Starvsmannafelagið
var
blivið kunnað um, at
ein almennur stovnur
nýtti eina teldupostskipan, har myndir av
starvsfólkum vóru knýttar at teldupostinum,
og at myndirnar blivu vístar á teldupostunum,
tá samskift varð innanhýsis og á Landsneti, og
at starvsfólk á hesum stovni kendu seg ótrygg
av hesum.
Starvsmannafelagið setti seg í samband við
Dátueftirlitið fyri at fáa at vita, hvussu tey
skuldu fyrihalda seg til hetta.
Dátueftirlitið vísti til persónsupplýsingarlógina
§ 9, sum ásetir heimildargrundarlag til viðgerð
av persónsupplýsingum og til, at øll starvsfólk
í hesum føri, skuldu geva sítt samtykki til,
at teirra mynd varð nýtt, tí í aðramáta var
eingin heimild hjá almenna stovninum
(arbeiðsgevaranum) at nýta myndirnar.
Starvsmannafelagið setti seg síðani í samband
við almenna stovnin, og boðaði teimum frá
hesum.
Starvsmannafelagið boðaði frá, at tað helt
tað vera rættast, at allar myndirnar vórðu
strikaðar, og at almenni stovnurin síðani
kundi byrja av nýggjum, við at biðja um
samtykki frá starvsfólkunum.
Almenni stovnurin svaraði aftur, at
hetta var ikki ein tilætlað broyting við
teldupostskipanini, sum leiðslan hevði sett
í verk, men at hetta var hent í sambandi
við, at arbeitt varð við at broyta innannetið
hjá stovninum. Stovnurin sendi síðani eina
umbering út til øll starvsfólkini saman við

einari kunning, har greitt varð frá, hvussu tey
kundu strika myndina úr teldupostskipanini,
um tey ikki ynsktu, at myndin skuldi vísast.
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Starvsmannafelagið var ikki nøkt við svarið
frá almenna stovninum, og vendi sær aftur til
Dátueftirlitið og spurdi, um hetta var nakað,
sum Dátueftirlitið kundi gera nakað við.
Dátueftirlitið svaraði, at av tí at Dátueftirlitið
er ein kærustovnum, kundi tað ikki
vera meira aktivt vegleiðandi í málinum.
Greitt varð frá, at sæð í mun til § 2, nr. 8 í
persónsupplýsingarlógini um samtykki, er
spurningurin, um eitt eftirfylgjandi samtykki,
sum talan var um í hesum føri, kundi sigast at
vera eitt sjálvboðið viljaboð frá starvsfólkinum.
Hinvegin var ítøkiliga málið sera einfalt, og
tí var einki at misskilja hjá skrásetta, so tað
atlitið vigaði ikki tungt.
Tó var atlitið til starvsfólki, sum kundi kenna
seg kroyst til at geva arbeiðsgevaranum
samtykki eisini eitt atlit, sum talaði ímóti, at
arbeiðsgevarin gjørdi sum her, heldur enn at
byrja av nýggjum og fáa til vega eitt samtykki
frá hvørjum einstøkum starvsfólki, áðrenn
viðgerðin byrjaði.
Starvsmannafelagið segði seg skilja, at
Dátueftirlitið skal halda seg habilt, og tí ikki
kundi gera meira við málið.
Dátueftirlitið vildi tó gera eina nærri greining
av málinum, um Dátueftirlitið móttók ein
kæru.
4.1.3. Tannlæknastova og
persónsupplýsingar
Ein kvinna vendi sær til Dátueftirlitið við
Dátueftirlitið Ársfrágreiðing 2016
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fyrispurningi um ein tannlæknastova hevði
loyvi at biðja um upplýsingar um p-tal,
heilsustøðu, sjúkur og medisinviðgerð.
Dátueftirlitið svaraði kvinnuni, at sambært §
10 í kunngerð nr. 587 frá 10. juni 2014 um
“autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”, sum er heimilað í “lov om autorisation
af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed”, sum er sett í gildi fyri Føroyar við fyriskipan nr. 1472 frá 16. desember
2013, og sum eisini fevnir um tannlæknar, er
ásett, at:”Patientjournalen skal indeholde patientens navn og personnummer”.
Í somu fyriskipan er ásett, at tannlæknar hava
heimild til at biðja um ymsar upplýsingar –
herundir heilsuupplýsingar, men bert um hesar eru viðkomandi og neyðugar.
Upplýst varð fyri kvinnuni, at hon hevði
møguleika at kæra tannlæknastovuna, um hon
metti, at hon hevði givið teimum nakrar upplýsingar, sum hon ikki helt vóru viðkomandi
fyri hennara viðgerð.
4.1.4. Vakmyndatól í
bussskýli
Dátueftirlitið fekk eina
fráboðan um vakmyndatól
í einum bussskýli frá einari
ansingarfyritøku vegna eina kommunu.
Upplýst varð fyri ansingarfyritøkuni, at kommunan sjálv mátti lata fráboðanina inn til Dátueftirlitið.
Dátueftirlitið vísti síðani á, at mál um vakmyndatól skulu viðgerast eftir § 9, stk. 1, nr. 6 í
persónsupplýsingarlógini, har áhugamálini hjá
dátuábyrgdaranum, í hesum føri kommununi,
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skulu vigast upp ímóti fyrilitinum fyri skrásetta. Dátueftirlitið metti, at atlit til fyribyrging av herverki, sum endamálið var sambært
fráboðanini, var sakligt atlit sum grundgeving
fyri uppsetan av vakmyndatólum. Talan var tó
um eftirlit við einum bussskýli, ið má metast
sum øki, sum er alment atkomiligt (fyri almenningin). Tað er tískil fyrilitið fyri almenninginum til frítt at ferðast á almennum stað uttan
at verða undir støðugum eftirliti, ið skal vigast í
mun til tørvin hjá kommununi at nýta vakmyndatól at fyribyrgja herverki. Dátueftirlitið vísti
á, at mett varð, at vakmyndatól í stóran mun
eru skerjandi fyri persónliga frælsi, og uppsetan av vakmyndatóli eigur tí at verða nýtt við
størsta varsemi. Dátueftirlitið metti ikki í hesum føri, at fyrilitið fyri áhugamálunum hjá dátuábyrgdaranum vigaðu meira enn fyrilitini fyri
skrásetta. Tí metti Dátueftirlitið ikki, at heimild
var til at nýta fráboðaðu vakmyndatólini.
Dátueftirlitið mælti til, at kommunan
umhugsaði, hvørt viðgerðin við vakmyndatóli
var neyðug, og um endamálið kundi røkkast
á annan hátt, sum var minni skerjandi fyri
persónliga frælsið hjá almenninginum. Hetta
kundi t.d. verið við meira ljósið á staðnum, við
vaktarhaldi ella øðrum.
4.1.5. Misnýtsla av
andlitsmynd
Ein fyrispurningur, sum
Dátueftirlitið fekk, var
frá einari kvinnu, sum
hevði “googla” sítt navn og funnið út av, at
andlitsmynd av henni var nýtt í sambandi við
ein norskan skííðkara á einari heimasíðu, sum
kvinnan ikki kendi til.
Kvinnan spurdi Dátueftirlitið, hvat hon skuldi
gera við hetta.

Dátueftirlitið svaraði kvinnuni, at eftirlitið ikki
kann fara inn á heimsíður og sletta myndir.
Dátueftirlitið kann bert vegleiða.
Viðmerkt verður, at persónsupplýsingarlógin,
sum Dátueftirlitið umsitur, er galdandi fyri
viðgerð av persónsupplýsingum fyri dátu
ábyrgdara, sum rekur sítt virksemi í Føroyum,
og um talan er um almennan dátuábyrgdara, tí
at hesin er undir myndugleika heimastýrisins.
Er dátuábyrgdarin hinvegin út
lendskur
(útlendsk heimasíða í hesum førinum), hevur
Dátueftirlitið ikki myndugleika til at steðga
viðgerðini av persónsupplýsingum.
Kvinnan varð biðin um at senda felagnum
aftanfyri heimasíðuna ein teldupost, og greiða
teimum frá trupulleikanum.
4.1.6. Samstarv millum
bankar um sjálvtøkur
Tveir av bankunum høvdu
ætlanir um at gera eina
avtalu um at reka nakrar av
sjálvtøkunum saman. Ætlanin var at útveita
dagliga raksturin av hesum sjálvtøkum til
Elektron.
Ein partur av tí dagliga rakstrinum er at fylla
sjálvtøkurnar og m.a. taka inndrigin kort úr
sjálvtøkunum, og lata tey aftur til avvarðandi
peningastovn. Hesa uppgávu skuldi Posta
taka sær av.
Bankarnir vildu vita, hvussu hetta kundi gerast
í samsvari við persónsupplýsingarlógina um
viðgerð av persónsupplýsingum, og um henda
viðgerð kundi góðkennast av Dátueftirlitinum.
Samskift varð um málið, millum annað
um at bankarnir upprunaliga høvdu fingið

persónsupplýsingar frá viðskiftafólki at
viðgera við ávísum endamáli fyri eygað, og
tí ikki uttan víðari kundi lata øðrum stovni
hesar upplýsingar.
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Upplýst varð fyri bankunum, at um teir ætlaðu
at reka sjálvtøkurnar saman, varð neyðugt við
dátuviðgerðaravtalum og mannagongdum
millum bankarnar, umframt við Posta.
Eftirfylgjandi boðaðu bankarnir frá, at av
ymsum orsøkum blivu omanfyri nevndu
ætlanir av ongum, og tí bleiv málið endað.
4.1.7. Latan av
upplýsingum millum
samtøk
Eitt samtak, ið er saman
sett av einum banka,
tveimum tryggingarfeløgum og einum húsa
meklarafelagi, vendi sær til Dátueftirlitið, tí tey
høvdu í hyggju at gera eina tænastu, hareftir
upplýsingar um viðskiftafólk teirra kundu
latast millum feløgini, hetta fyri at kunna veita
viðskiftafólkunum eina betri tænastu.
Ætlanin var, at viðskiftafólkini skuldu geva
sítt samtykki til hesa viðgerð av persóns
upplýsingum.
Í hesum sambandi hevði samtakið gjørt
eitt samtakssamtykki, ið viðskiftafólkini
skuldu undirskriva, og sum samtakið heitti
á Dátueftirlitið um at gera viðmerkingar til
ella góðkenna, hetta við atlitið at lóggávuni
og trygdini hjá viðskiftafólkunum. Eisini
hevði samtakið spurningar viðvíkjandi einari
dátaútvekslingaravtalu, og um onnur atlit
skulu takast.
Dátueftirlitið svaraði samtakinum, at sum
Dátueftirlitið Ársfrágreiðing 2016
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málið var upplýst fyri Dátueftirlitinum, var
ikki talan um eitt mál, ið kravdi loyvi frá,
ella eina fráboðan til Dátueftirlitið. Av tí at
Dátueftirlitið m.a. er ein kærumyndugleiki
hjá borgarunum, so kann Dátueftirlitið ikki
undangóðkenna eitt samtykkisskjal.
Dátueftirlitið kann bert vísa á, at eitt samtykki
skal vera eitt sjálvboðið, nágreiniligt og
kunnað viljaboð frá skrásetta.

Samtakið greiddi síðani Dátueftirlitinum frá,
hvussu tey ætlaðu at handfara dáturnar.

Málið tók sína byrjan við, at Dátueftirlitið í
sambandi við onnur mál var vorðið varugt
við ymisk viðurskifti í sambandi við viðgerð
og víðarilatan av persónsupplýsingum hjá
Akstovuni – millum annað upplýsingar um
eigaraviðurskifti um akfør í Føroyum, og
víðarilatan av hesum upplýsingum til aðrar
myndugleikar og privatar fyritøkur.

Avgjørt varð at hava ein fund í málinum, fyri
at fáa øll viðurskiftini upp á pláss.

Dátueftirlitið vendi sær síðani til Akstovuna
viðvíkjandi hesum.

Á fundinum greiddi Dátueftirlitið samtakinum
frá, at Dátueftirlitið ikki kundi undangóð
kenna ætlanina, men at eftirlitið í fyrstu atløgu
ikki hevði nakrar viðmerkingar til ætlanina,
um hon varð grundað á eitt lógligt samtykki
frá hvørjum einstøkum viðskiftafólki. Greitt
varð frá lógini generelt og nøkrum av teimum
krøvum, ið eru til viðgerð av persónsupp
lýsingum.

Akstovan svaraði Dátueftirlitinum, at sambært
lóg um innlit í fyrisitingina, kann ein og hvør
fáa atgongd til upplýsingar í skjølum, sum
ein almennur myndugleiki hevur móttikið,
ella gjørt sum liður í málsviðgerð í sambandi
við virksemi myndugleikans, uttan so at hetta
kemur undir undantøkini, sum eru nevnd í
§§ 7-14 í lógini um innlit. Ein ítøkilig meting
verður gjørd í sambandi við hvønn einstakan
fyrispurning, um hvørt Akstovan hevur skyldu
at lata eigaraupplýsingarnar, ið eru knýttar at
einum ávísum nummarspjaldri.

Dátueftirlitið setti samtakinum nakrar
spurningar viðvíkjandi dátaútvekslingar
avtalu, og hvussu bankin hevði ímyndað sær
framferðarháttin viðvíkjandi trygdini í sambandi við býtanina av dátum.

4.1.8. Áheitan á
Samferðslumálaráðið um
at endurskoða lógarverk
Dátueftirlitið
heitti
á
Samferðslumálaráðið um at
endurskoða lógarverk, sum ráðið varðar av, í
sambandi við útflýggjan av eigaraupplýsingum
úr skráum hjá Akstovuni.
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Heitt varð á Samferðslumálaráðið um
við lógaráseting at nágreina, hvussu
eigaraviðurskifti um akfør í Føroyum skulu
viðgerast og víðarilatast almenninginum.
Verandi mannagongd hjá Akstovuni, hereftir
eigaraupplýsingar verða latnir úr skránni um
skrásetingarnummarið á akfarinum verður
upplýst Akstovuni, metti Dátueftirlitið vera
óhepna, og ikki í tráð við grundleggjandi atlit
í persónsupplýsingarrættinum.
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Akstovan upplýsti eisini, at um ein persónur
biður um upplýsing um, hvør eigur eitt ávíst
akfar við tí ávísa nummarspjaldrinum, og hann
soleiðis hevur skilað til tað skjal ella tað mál,
sum hann ynskir at fáa innlit í (§ 4, stk. 3),

so verður henda upplýsing latin spyrjaranum,
og tað er ikki neyðugt hjá spyrjaranum at
upplýsa, hvat hann skal nýta upplýsingina til.

Samferðslumálaráðið upplýsti eisini, at
uppskotið var somikið klárt, at ætlanin var at
fáa tað viðgjørt og til hoyringar.

Upplýsing um navn á eigara av akfari,
verður ikki mett at vera fevnd av nøkrum
avundantøkunum í §§ 7-14 í lógini um innlit
i fyrisitingina, og er sostatt ein upplýsing, sum
Akstovan hevur skyldu til at lata.

Dátueftirlitið hevur eftirfylgjandi fingið
uppskotið til hoyringar, og hevur gjørt
viðmerkingar til hetta.

Dátueftirlitið gjørdi greitt yvir fyri Akstovuni,
at Dátueftirlitið metti tað ikki vera í tráð við
andan í persónsupplýsingarrættinum, og
endamálið við lógini um innlit í fyrisitingina,
at tað stendur almenninginum frítt at fáa
innlit í eigaraviðurskifti um akfør í Føroyum,
uttan at hava eitt sakligt endamál til tess.
Dátueftirlitið dugir ikki at síggja nakra sakliga
grundgeving fyri, at almenningurin skal
hava so víða atgongd til eigaraupplýsingar,
uttan at hava eitt sakligt endamál. Um eitt
av endamálunum við skráum Akstovunar er,
at almenningurin skal hava so víða atgongd
til eigaraupplýsingar um akfør í Føroyum, so
eigur hetta at vera nágreiniliga ásett í serlóg á
økinum.
Dátueftirlitið vísti m.a. til donsku skrásetingar
lógina, har stendur m.a. “Der oplyses ikke om
identiteten af et køretøjs ejer eller bruger...”.
Eftirfylgjandi hevur verið eitt drúgt samskifti
millum Dátueftirlitið og Akstovuna.
Samferðslumálaráðið svaraði Dátueftirlitinum,
at uppskot til løgtingslóg um broyting í
løgtingslóg um ferðslu er endurskoðað á
ávísum økjum, m.a. viðvíkjandi akfarsskránni
hjá Akstovuni, har tillagingar eru gjørdar,
og akfarsskráin neyvt greinað í almennu og
serligu viðmerkingunum.

Málið er viðgjørt í løgtinginum, har tað varð
beint í Rættarnevndina. Rættarnevndin setti
síðani landsstýrismanninum í Samferðslu
málaráðnum uppfylgjandi spurningar til
málið, sum Samferðslumálaráðið hevur svarað
Rættarnevndini uppá í apríl 2017.
4.1.9. Mínrokning
Í sambandi við at Elektron
bjóðaði eina nýggja tænastu,
ið er nevnd Mínrokning,
setti Dátueftirlitið felagnum
nakrar spurningar um viðgerð av p-tølum,
um heimildargrundarlag, um samankoyring
við aðrar skráir sum Nem ID ella Mínlykil, og
hvørjar upplýsingar brúkarin fær loyvi at síggja.
Orsøkin til, at Dátueftirlitið setti Elektron
hesar spurningar er tann, at Dátueftirlitið fekk
spurningar frá einum borgara um, hvussu
Elektron kundi para NemID hjá viðkomandi
saman við rokningum/fakturum frá ymsum
stovnum. Borgarin undraðist á, hvussu
Elektron paraði brúkarar saman og hevði hann
mistanka um, at Elektron samankoyrdi dáta
við upplýsingar hjá peningastovnunum. Eisini
upplýsti borgarin, at hann ikki helt, at hann
hevði givið Elektron samtykki til at fáa sítt p-tal
frá NemID/Mín Lykil, og metti hann tí ikki hesa
framferð hjá Elektron vera í tráð við lógina.
Dátueftirlitið gjørdi, grundað á fyrispurningin
frá borgaranum, av, at seta Elektron nakrar
spurningar.
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Elektron svaraði Dátueftirlitinum uppá
spurningarnar. Elektron upplýsti m.a., at
p-talið ikki verður nýtt í samband við skipanina
Mínrokning.
Avgjørt varð at innkalla Dáturáðið á fund, at
umrøða svarið frá Elektron. Á fundinum bleiv
avrátt, at Dátueftirlitið skuldi seta Elektron
nakrar uppfylgjandi spurningar, og hvørjir
hesir skuldu vera.
Dátueftirlitið setti síðani Elektron uppfylgjandi
spurningar um, hvat sambandið er
millum ymisku eindirnar Mínrokning,
P/F Mínboks, Mínlykil og Elektron, og
hvussu eigaraviðurskiftini eru viðvíkjandi
hesum eindum. Eisini spurdi Dátueftirlitið
um víðarilatan av persónsupplýsingum,
heimildargrundarlag undir víðarilatan, og
hvussu hetta heimildargrundarlag verður
fingið til vega, og um á hvønn hátt Mínrokning
hevur møguleika at kanna, hvørjar kontur í
peningastovnum brúkararnir hava.
Elektron greiddi í svari frá, hvussu løgfrøðiligi
ognarskapurin av skipanunum er samansettur,
og svaraði annars uppá spurningarnar, ið
Dátueftirlitið setti.
Svarið frá Elektron bleiv síðani sent
Dáturáðslimunum til viðmerkingar, og avgjørt
varð at innkalla til Dáturáðsfund enn einaferð.
Á fundinum varð avtalað, at Dátueftirlitið
ikki góðtók loysnina endaliga, men segði gott
fyri hesi, skilt á tann hátt, at mannagongdir
skuldu gerast og at Elektron skuldi gera eitt
yvirlit yvir skipanirnar, soleiðis at tað bleiv
meira gjøgnumskygt og brúkaravinarligt fyri
kundan, sum ætlaði at stovna seg sum brúkara
í skipanunum.
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Skriv varð síðani sent Elektron, har omanfyri
nevndu treytir blivu settar.

takið “dátuábyrgdari”, sum hugtakið er at skilja
sambært persónsupplýsingarlógini.

Dátueftirlitið móttók eftirfylgjandi umbidna
yvirlit yvir skipanirnar og mannagongdir, og
metti síðani málið sum avgreitt.

Dátueftirlitið greiddi TAKS/Tolleftirlitinum frá,
at neyðugt var hjá teimum at fáa sær sína egnu
vakmyndatólsskipan, og síðani fráboða hesa til
Dátueftirlitið.

4.1.10.
Vakmyndatólsskipan á
flogvøllinum
TAKS/Tolleftirlitið á flogvøll
inum sendi inn fráboðan um
vakmyndatól á flogvøllinum.
TAKS/Tolleftirlitið upplýsti í fráboðanini, at
tey høvdu atgongd til nøkur av vakmynda
tólunum, sum Vága Floghavn áður hevði
fingið loyvi til frá Dátueftirlitinum at nýta.
TAKS/
Tolleftirlitið slapp sostatt at “hyggja
við” í nøkrum av vakmyndatólunum hjá Vága
Floghavn. Vága Floghavn hevði tó fult ræði
á hesum vakmyndatólum, tvs. at bert Vága
Floghavn hevði heimild til at tendra ella sløkkja vakmyndatólini, ella at snara tey.
Í fráboðanini frá TAKS/Tolleftirlitinum varð
eisini upplýst, at TAKS/Tolleftirlitið var dátu
ábyrgdari fyri viðgerðini.
Dátueftirlitið svaraði TAKS/Tolleftirlitinum, at
vegna tað, at tey ikki høvdu ræði á vakmynda
tólunum, kundu tey ikki vera dátuábyrgdarar,
men at dátuábyrgdarin var Vága Floghavn, tí
talan var um teirra skipan. Dátueftirlitið greiddi
TAKS/Tolleftirlitinum frá, at tað í førum sum
hesum bert kann vera ein dátuábyrgdari á
einari vakmyndatólsskipan.
Dátueftirlitið boðaði frá, at ætlaða vakmynda
tólsskipanin ikki lógliga kundi setast í verk,
tí skipanin var í stríð við grundleggjandi hug-

TAKS/Tolleftirlitið mótmælti, at tey skuldu
seta eina sjálvstøðuga vakmyndatólsskipan
upp, og sjálvi bera kostnað fyri hesa, tá tey
kundu knýta seg í vakmyndatólsskipanina
hjá Vága Floghavn. TAKS/Tolleftirlitið vísti
í hesum sambandi til grein í tolllógini, sum
sambært teimum, gav teimum loyvi at nýta
vakmyndatólsskipanina hjá Vága Floghavn.

Eftirfylgjandi hevur Dátueftirlitið fingið eina
nýggja fráboðan um vakmyndatól frá TAKS/
Tolleftirlitinum til teirra egnu sjálvstøðugu
skipan, sum tey fara at seta upp. Hendan
fráboðan er nú undir viðgerð á Dátueftirlitinum.

4.2. MÁL TIKIN UPP AV EGNUM ÁVUM
Sambært § 37, stk. 1, nr. 1 í persónsupp
lýsingarlógini, hevur Dátueftirlitið heimild til
at taka mál upp av egnum ávum, og varð hetta
í 2016 gjørt í 18 førum, eins og 18 sokallað
skriviborðseftirlit vórðu framd.

Dátueftirlitið umrøddi síðani málið við
løgfrøðing hjá TAKS, Vága Floghavn, veitara av
vakmyndatólsskipanum, norska Datatilsynet,
starvsfólk á flogvøllinum í Kastrup, umframt á
Dáturáðsfundi, hetta fyri at fáa so nógva vitan
sum gjørligt um viðurskiftini viðvíkjandi einari
tílíkari vakmyndatólsskipan, og spurningin
um dátuábyrgdaraleiklutin, herímillum um
sundurbýti av dátuábyrgd millum tvinnar
myndugleikar.
Fyrst í hesum árinum gjørdi Dátueftirlitið eina
niðurstøðu í málinum, sum sigur: ”Dátueftirlitið
metir tí ikki, at tað í hesum føri er grundarlag fyri at
góðkenna eina skipan við býttari dátuábyrgd, sum
heimilaðari sambært persónsupplýsingarlógini.
Dátueftirlitið kann tí mæla til, at málið verður
loyst á tann hátt, at Tollvaldið/TAKS fær sína egnu
sjálvstøðugu vakmyndatólsskipan, sum verður
at fráboða Dátueftirlitinum sambært galdandi
reglum.”
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5 Altjóða samstarv
Tað, sum eyðkennir londini rundanum okkum,
tá talan er um vernd av persónsupplýsingum,
er eitt víttfevnandi altjóða samstarv. Hetta
samstarv hevur stóran týdning, og er neyðugt
orsakað av, at persónsupplýsingar ofta verða
fluttar um landamørk.
Flestu grannalondini hava eins og Føroyar eina
persónsupplýsingarlóg, ið er grundað á ESfyriskipan 95/46EF um verju av likamligum
persónum við viðgerð av persónsupplýsingum
og frítt skifti av persónsupplýsingum millum
lond. Meginreglan í hesi fyriskipan er, at
viðgerð skal vera í samsvari við grundleggjandi
persónsverndaratlit sum persónsfrælsi og
heimafrið hins einstaka. Eisini skal viðgerð av
persónsupplýsingum virka til frama fyri øktari
trygd hjá tí einstaka, og øktum samhandli
landanna millum.
Tá tað snýr seg um at flyta persónsupplýsingar
millum lond, býtir ES-lóggávan londini upp í
limalond og triðjalond. Persónsupplýsingar
kunnu flytast millum limalondini í Evropa
samveldinum, tí hesi hava somu trygdarstig.
Snýr tað seg hinvegin um triðjalond, so
hevur ES-nevndin býtt hesi lond upp í trygg
og ótrygg triðjalond. Trygg triðjalond eru
lond, sum kunnu tryggja eins góða trygd
fyri persónsupplýsingum, sum ES-londini
gera, og á heimasíðuni hjá ES-nevndini er ein
listi yvir triðjalond, sum eru góðkend sum
trygg triðjalond. Rættiliga strangar treytir eru
hinvegin fyri flutningi av upplýsingum til
triðjalond, sum ikki hava slíka góðkenning.
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Innlendismálaráðið setti í 2005 eina kunngerð
í gildi, har flutningur av persónsupplýsingum
til øll ES-lond og tey londini, sum ES-nevndin
hevur lýst sum trygg triðjalond, ikki krevur
loyvi frá Dátueftirlitinum, men skal fráboðast
Dátueftirlitinum. Føroyar hava á hendan hátt,
eins og ES, góðkent øll ES lond og lond, sum
ES hevur lýst sum trygg triðjalond.
5.1. TRIÐJALANDSGÓÐKENNING
FRÁ ES NEVNDINI
Innlendismálaráðið søkti í 2005 ES-nevndina
um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt
triðjaland í persónsupplýsingarhøpi. Síðani
hevur verið arbeitt við málinum, og í 2010
komu boðini um, at ES-nevndin hevur
góðkent Føroyar sum eitt trygt triðjaland.
Dátueftirlitið fegnast um ES góðkenningina,
sum í høvuðsheitum merkir, at ES metir
trygdarstøðið í Føroyum vera á jøvnum føti
við trygdarstøðið í ES londum, tá tað snýr seg
um viðgerð av persónsupplýsingum. Hetta
merkir samstundis, at ES viðurkennir Føroyar
sum eitt land, sum verjir grundleggjandi
demokratisk rættindi í einum nútímans
talgildum samfelag.

Góðkenningin fer somuleiðis at hava
týdning fyri gransking og ætlanirnar at fáa
útlendskar granskarar til Føroyar at granska,
fyri møguleikan hjá føroyskum fyritøkum
at marknaðarføra seg uttanlands, og fyri
ætlanirnar at bjóða Føroyar fram sum altjóða
hosting miðdepil.
Avgerðin um at góðkenna Føroyar sum eitt
trygt triðjaland kom í gildi tann 15. juni 2010.
Í desember 2015 samtykti ES, sum áður
umrøtt, eina nýggja persónsupplýsingar
fyri
skipan. Enn er ikki greitt júst hvørjar
broytingar hetta førir við sær fyri persóns
upplýsingarrættin í limalondunum og í
Føroyum. Danska løgmálaráðið hevur sett ein
bólk við serkønum fólkum at stinga út í kortið,
hvussu økið skal skipast, tá fyriskipanin eftir
ætlan fær gildi í mai 2018. Dátueftirlitið fylgir
við á økinum. Dátueftirlitið og Løgmansskriv
stovan fara at gera møguligar neyðugar
tillagingar í persónsupplýsingarlógini eftir
samráð við ES, sum sambært nýggju fyri
skipanini fer at taka henda spurning upp
yvirfyri teimum góðkendu triðjalondunum.

Triðjalands góðkenningin hevur við sær,
at Føroyar nú koma á listan yvir trygg
triðjalond millum m.a. Ísland, Noreg og
Sveits. Góðkenningin kemur at hava stóran
týdning fyri føroyska samfelagið, og fer at
gera tað lættari hjá føroyskum fyritøkum,
herundir peningastovnunum, at samskifta við
útheimin.
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6 Eftirlit í 2016
Dátueftirlitið er ein eftirlitsmyndugleiki,
sum skal tryggja, at persónsupplýsingarlógin
verður hildin, og Dátueftirlitið hevur
í hesum sambandi heimild til at gera
kanningar á staðnum, og hevur til eina og
hvørja tíð uttan dómsskurð, atgongd til
øll høli, haðani persónsupplýsingar verða
viðgjørdar ella goymdar, og til øll høli
har persónsupplýsingarnar ella teknisk
hjálparamboð verða goymd ella nýtt.
Dátueftirlitið kann harumframt m.a. áleggja
einum dátuábyrgdara at fremja tøknilig og
fyrisitingarlig trygdartiltøk, kann nokta einum
dátuábyrgdara at nýta ávísan framferðarhátt og
kann krevja, at dátuábyrgdari steðgar viðgerð,
sum er brot á lógina.

://
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6.1. EFTIRLIT Í
RÚSDREKKASØLU
Dátueftirlitið framdi frá
boðað eftirlit tann 6.
oktober 2016 í einari rús
drekka
sølu. Eftirlitið snúði seg serliga um
trygdina fyri viðgerð av persónsupplýsingum
í sambandi við vakmyndatól.

Tað, sum eyðkennir londini
kring okkum, tá talan er um vernd
av persónsupplýsingum, er eitt
víttfevnandi altjóða samstarv.

Rúsdrekkasølan hevur 10 vakmyndatól.
Tó hevur rúsdrekkasølan 2 vakmyndatól,
sum ikki eru fráboðaði Dátueftirlitinum.
Vakmynda
tólini
hanga
ymsastaðni
í
handlinum, umframt í øl-rúminum og við
fløskuautomatina.
Endamálið við vakmyndatólunum er at
fyribyrgja ágangi og hóttanum, stuldri, ráni,
innbroti og herverki. Vakmyndatólini eru
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aktiv alla tíðina, og upptøkur verða gjørdar,
tá rørsla er. Atgongd til upptøkurnar er
frá skrivstovu hjá leiðara/felagshøli, har
upptøkurnar síggjast á skermi. Atgongdin
til skipanina er vard við loyniorði. Bert
leiðarin hevur kunnleika til loyniorðið og
loggar seg sostatt á skipanina, tá tørvur er á
tí. Starvsfólk nýta vanliga ikki skipanina og
verða kunnaði munnliga við starvssetan um,
at vakmyndatól verða nýtt. Viðskiftafólk verða
kunnaði við skelting. Upptøkurnar verða
goymdar á harddiski á staðnum, ið einans
hevur til endamáls at goyma upptøkur frá
vakmyndatólunum. Upptøkurnar verða vístar
á serstakum telduskermi, ið bert er knýttur
at tilhoyrandi harddiski við upptøkum. Einki
internet er knýtt at telduni við upptøkunum.
Viðvíkjandi trygdini er opin atgongd til
skrivstovuna, har upptøkurnar verða vístar
á skermi. Skrivstovan hjá leiðaranum er
ongantíð læst, so øll starvsfólk hava ótarnaða
atgongd til hølið.
Undir eftirlitsvitjanini gjørdist greitt, at
upptøkurnar verða goymdar í mesta lagi 14
dagar.
Trygdartøkni Sp/f er dátuviðgeri hjá
rúsdrekkasøluni. Dátuviðgerðaravtala er ikki
gjørd millum partarnar.
Krøv, ið skulu verða lokin:
Tað skal í størstan mun verða avmarkað, hvør
hevur atgongd til vakmyndatólsskipanina. Í
serligum føri kann leiðarin geva einum øðrum
starvsfólki hesa atgongd, t.d. um leiðarin er í
Dátueftirlitið Ársfrágreiðing 2016

35

farloyvi, sjúkrameldaður, í feriu ella líknandi.
Í slíkum førum skulu skrivligar mannagongdir
vera fyri nýtsluni av upptøkunum.
Nýtt loyniorð skal gerast til vakmyndatóls
skipanina, ið bert leiðarin hevur kunnleika til.
Dátuviðgerðaravtala skal fáast í lag við
Trygdartøkni Sp/f, og ófráboðaðu vakmynda
tólini skulu fráboðast Dátueftirlitinum.
Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Dátueftirlitið mælir til, at týðilig skelting
um vakmyndatól verður sett upp, soleiðis at
viðskiftafólk eru kunnaði um vakmyndatólini.
Rúsdrekkasølan skal skjótast gjørligt tryggja,
at omanfyri nevndu krøv eru lokin, og boða
Dátueftirlitinum frá, tá hetta er gjørt.
Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftilitinum høvi til fleiri viðmerkingar.
Eftirfylgjandi framdi rúsdrekkasølan tær
broytingar, ið Dátueftirlitið ráddi til, og bleiv
málið síðani mett sum avgreitt.
6.2. EFTIRLIT Á
BENSINSTØÐ
Dátueftirlitið
framdi
fráboðað eftirlit tann 6.
oktober 2016 á einari
bensinstøð. Eftirlitið snúði seg serliga um
trygdina fyri viðgerð av persónsupplýsingum
í sambandi við vakmyndatól.
Bensinstøðin hevur 5 vakmyndatól, ið øll eru
fráboðaði Dátueftirlitinum. Staðfest varð, at
2 av tólunum vóru óvirkin, og gjørdu sostatt
ongan upptøkur. Støða var ikki tikin til, hvørt
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hesi tól skuldu nýtast aftur. Vakmyndatólini
vísa inni í handlinum og á pumpurnar.
Endamálið við vakmyndatólunum er at
fyribyrgja stuldri. Harafturat varð upplýst, at
vakmyndatólini í mesta mun verða nýtt til at
fanga teir kundar, ið av onkrari orsøk ikki rinda
fyri brennievni. Øll starvsfólk hava atgongd
til vakmyndatólsskipanina og kunnu fara inn
at hyggja, hvør er rýmdur uttan at rinda fyri
brennievni. Atgongdin til upptøkurnar er frá
skrivstovuni hjá leiðaranum, har upptøkurnar
síggjast á skermi. Upptøkurnar verða goymdar
lokalt á telduni. Upptøkurnar verða vístar á
telduskermi, og internet er knýtt at telduni við
upptøkunum.
Undir eftirlitsvitjanini gjørdist greitt, at upp
tøkur verða goymdar í óavmarkaða tíð.
Viðvíkjandi trygdini er opin atgongd til
skrivstovuna. Skrivstovan hjá leiðaranum
er vanliga ikki læst, so øll starvsfólk hava
ótarnaða atgongd til upptøkurnar. Loyniorð er
ikki á skipanini, og útgangsstøði er, at loggað
verður á skipanina um morgunin.
Starvsfólk verða kunnaði munnliga við
starvssetan um vakmyndatólini. Viðskiftafólk
verða kunnaði við skelting á øllum hurðum.
Krøv, ið skulu verða lokin:
Tað skal í størstan mun verða avmarkað, hvør
hevur atgongd til vakmyndatóls
skipanina.
Dátueftirlitið krevur, at bensinstøðin fram
yvir broytir mannagongdir soleiðis, at tað bert
er leiðarin, ið hevur atgongd til vakmynda
tólsskipanina. Í serligum førum kann leiðarin
geva einum øðrum stavsfólki hesa atgongd,
t.d. um leiðarin er í farloyvi, sjúkrameldaður,

í feriu ella líknandi. Í slíkum førum skulu
skrivligar mannagongdir verða fyri nýtsluni
av upptøkunum.

at fólk, ið ferðast har vita, at tey koma uppá
upptøkurnar. Hetta skal gerast við týðiligum
skeltum.

Loyniorð skal gerast til vakmyndatólsskipanina,
ið bert leiðarin hevur kunnleika til. Starvsfólk,
ið verða varug við kunda, ið rýmir uttan at
rinda fyri brennievni, skulu sostatt ikki
hava atgongd til skipanina, men eiga at geva
leiðaranum boð. Leiðarin avgreiðir síðani
málið við at hyggja at upptøkunum.

Bensinstøðin skal skjótast gjørligt tryggja, at
omanfyri nevndu krøv verða lokin, og boða
Dátueftirlitinum frá, tá hetta er gjørt.

Dátueftirlitið krevur harumframt, at skriv
stovan hjá leiðaranum altíð er afturlatin, tá
leiðarin ikki er til staðar, soleiðis at starvsfólk
og onnur óviðkomandi fysisk verða forðaði
í at sleppa at vakmyndatólsskipanini. Har
umframt skal vakmyndatólsskipanin sum
útgangsstøði ikki verða loggað á. Er ítøkilig
orsøk til at hyggja at vakmyndatólsupp
tøkunum, so loggar leiðarin á skipanina og
viðgerð upptøkurnar.
Dátueftirlitið mælir til, at internet atgongd
ikki er til teldu, ið verður nýtt til at vísa
vakmyndatólsupptøkurnar.

Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftilitinum høvi til fleiri viðmerkingar.
Dátueftirlitið hevur eftirfylgjandi samskift við
leiðaran á bensinstøðini um at fáa nevndu
viðurskifti í rættlag, men hevur hetta samskiftið gingið striltið.
Leiðarin á bensinstøðini setti seg í samband
við serkøn fólk fyri at bøta um vakmynda
tólsskipanina, og skal í hesum sambandi
setast nýggj vakmyndatólsskipan upp.
Nýggja vakmyndatólsskipanin er nú sett upp,
og vakmyndatólini fráboðaði Dátueftirlitinum.

Skipanin skal ikki goyma upptøkurnar longur
enn í mesta lagi 14 dagar.
Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Viðvíkjandi loyniorði vil Dátueftirlitið mæla
til, at loyniorðið er soleiðis samansett, at tað
inniheldur minst 8 tekin, ið eru samansett av
bókstavum og tølum. Somuleiðis verður mælt
til, at loyniorðið verður broytt regluliga, t.d.
eina ferð árliga.
Økið, ið er fevnt av upptøkunum við vakmyndatólum, skal merkjast týðiliga, soleiðis
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