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1. Kunningarskyldan
Kunningarskyldan er galdandi fyri allar dátuábyrgdarar og merkir, at dátuábyrgdarin av
sínum eintingum hevur skyldu til at geva skrásettum eina røð av upplýsingum um seg
sjálvan og viðgerðina av persónupplýsingum.
Endamálið við kunningarskylduni er at skapa gjøgnumskygni, soleiðis at skrásetti - t.e.
tann, sum hevur persónupplýsingarnar eru um - fær høvi at seta seg inn í viðgerðina og
verður førur fyri at røkja síni áhugamál og at forða fyri, at rættindi hjá tí einstaka verða
brotin.
Kunningarskyldan er galdandi í mun til øll skrásett, ið dátuábyrgdarin savnar ella
móttekur persónupplýsingar um. Sum útgangsstøði fevnir skyldan sostatt eisini um
møguligar persónar rundan um, sum onkursvegna hava við viðgerðina at gera, tí
viðkomandi hava tilknýti til persónupplýsingarnar hjá skrásetta. Hetta kann t.d. vera
avvarðandi hjá einum skrásettum ella ein fakpersónur so sum ein lækni ella líknandi.
Dátuábyrgdari skal í hvørjum eintøkum føri gera eina ítøkiliga meting og hevur
próvbyrðina fyri, at kunning ikki kundi fara fram vísandi til undantøk í § 23, stk. 4, § 25,
stk. 2 ella 36, stk. 1. Dátuábyrgdari hevur skyldu at kunna skrásetta seinni, um
viðurskiftini eru broytt soleiðis, at undantøkini ikki longur eru galdandi.

1.1

Yvirskipað um, hvussu skrásett skulu kunnast
Sambært § 21, stk. 1, í dátuverndarlógini, skal dátuábyrgdari tryggja, at kunning um
viðgerð av persónupplýsingum er stuttorðað, gjøgnumskygd, løtt at koma fram á og
skilja. Kunningin skal harumframt vera viðkomandi. Viðvíkur kunningin ikki teimum
ítøkiligu viðurskiftum, sum gera seg galdandi í sambandi við viðgerðina, hevur
dátuábyrgdarin ikki hildið kunningarskylduna.
Í §§ 23-25 í dátuverndarlógini verður skilt ímillum kunningarskyldu, tá ið
persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta sjálvum (§ 23) og kunningarskyldu, tá
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ið persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn tí skrásetta (§§ 24-25). Hvat
skrásett skulu kunnast um, er í stóran mun tað sama í §§ 23 og 24, tó er ávísur munur.
Eingi formkrøv eru til kunningarskylduna. Dátuábyrgdari skal sostatt meta um, hvør
kunning hóskar best í mun til skrásetta. Í hesi meting kann verða tikið við, hvussu
persónupplýsingarnar eru savnaðar, t.d. um tær eru savnaðar munnliga, við oyðublaði,
app ella sum liður í málsviðgerð. Sum útgangsstøði er upplagt, at dátuábyrgdari kunnar
umvegis sama miðil, sum upplýsingar verða givnar. Hevur skrásetti sjálvur vent sær til
dátuábyrgdaran elektroniskt ella hevur givið persónupplýsingarnar umvegis eitt
elektroniskt oyðublað, eigur dátuábyrgdari sum útgangsstøði at kunna skrásetta
elektroniskt. Er talan um skrásett, sum ikki nýta talgildar miðlar, eigur dátuábyrgdari at
kunna skrásetta á annan hóskandi hátt.
Dátuábyrgdari skal kunna skjalprógva, at kunning er farin fram. Við hesum í huga er ofta
best at geva skrásetta skrivliga kunning. Skrásetti kann tó biðja um at fáa upplýsingarnar
munnliga. Í slíkum førum er tað týdningarmikið, at dátuábyrgdari skjalfestir umbøn um
munnliga kunning og skjalprógvar samleikan hjá tí, sum fær munnliga kunning. Tað er
týdningarmikið, at dátuábyrgdari gevur skrásetta kunning. Tað merkir, at dátuábyrgdari
skal hava virknan leiklut. Kunning á heimasíðuni kann vera við til at lyfta
kunningarskylduna, men tað er ikki nóg mikið í sær sjálvum.

1.2

Yvirskipað um, nær skrásett skulu kunnast
Sum útgangsstøði skal dátuábyrgdari kunning skrásetta so tíðliga sum gjørligt. Rætta
løtan at kunna skrásetta er ymisk alt eftir, um talan er um upplýsingar, sum verða
savnaðar frá skrásetta sjálvum ella øðrum enn skrásetta. Og júst nær kunningin skal
gevast, veldst í fleiri førum um málið. Dátueftirlitið mælir til, at dátuábyrgdari hevur
kunning um viðgerð av persónupplýsingum á heimasíðuni, soleiðis at tað altíð ber til
hjá teimum flestu at finna hana fram, tó at tað ikki í sær sjálvum kann lúka
kunningarskylduna.
Er tað langt síðani, at dátuábyrgdari kunnaði skrásetta um viðgerðina, kann tað vera
hóskandi, at dátuábyrgdari kunnar skrásetta aftur.
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2. Kunning, tá ið persónupplýsingar verða
savnaðar frá skrásetta
Persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta, tá ið skrásetti sjálvur, antin eftir
áheitan ella sjálvboðin, letur dátuábyrgdara upplýsingar. Savning av upplýsingum kann
m.a. fara fram við umsóknarbløðum og oyðubløðum.
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta, skal viðkomandi hava kunning
sambært § 23 í dátuverndarlógini. § 23 er býtt í tvey, soleiðis at fyrri partur, § 23, stk.
1, snýr seg um kunning, sum skrásetti hevur rætt at fáa uttan víðari. Og seinni partur, §
23, stk. 2, snýr seg um kunning, tá ið tað er neyðugt fyri at tryggja skrásetta eina rímiliga
og gjøgnumskygda viðgerð.
Í teimum førum, har dátuábyrgdari hevur ætlanir um seinni at viðgera
persónupplýsingar til annað endamál enn tað, upplýsingarnar upprunaliga eru savnaðar
inn til, skal dátuábyrgdari sambært § 23, stk. 3 kunna skrásetta um hetta, áðrenn seinna
viðgerðin kann fara lógliga fram. Sí annars brot 5 hesum viðvíkjandi.

2.1

Nær skrásetti skal kunnast
Tá ið persónupplýsingar savnast frá skrásetta, skal skrásetti kunnast samstundis, sum
upplýsingarnar verða savnaðar. Um tann skrásetti skal fylla út eitt spurnablað, umsókn,
oyðublað ella líknandi við hond, er hóskandi at hava eitt brot í umsóknini o.s.fr., sum
kunnar skrásetta. Í øðrum førum, tá ið skrásetti sjálvur vendir sær til dátuábyrgdara,
skal kunningin gevast skjótast gjørligt. Skrásetti skal altíð kunna finna kunningina fram
aftur, soleiðis at skrásetti altíð fær kunnað seg um viðkomandi viðurskifti og røkt egin
áhugamál og rættindi.
Verða persónupplýsingar savnaðar umvegis eina heimasíðu, ber til at geva skrásetta
kunning í boðum, sum støkka upp í kaganum, ella tá ið skrásetti fyllir út eitt talgilt
oyðublað. Í boðunum kunnu vera leinkjur til upplýsingar, sum ger tað gjørligt hjá
skrásetta at leita til tær upplýsingar, sum eru mest áhugaverdar og viðkomandi. Undir
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øllum umstøðum er tað týdningarmikið, at upplýsingarnar eru lættar at skilja og geva
skrásetta eitt greitt yvirlit.

2.2

Kunning til skrásetta sambært § 23, stk. 1
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta, skal dátuábyrgdari av sínum
eintingum kunna skrásetta um tey viðurskifti, sum eru nevnd í § 23, stk. 1. Eru tað
viðurskifti, sum ikki gera seg galdandi fyri viðgerðina sum t.d. umboðsfólk ella
dátuverndarfólk, skal ikki kunnast um hetta.
Navn og samskiftisupplýsingar hjá dátuábyrgdara, umboðsfólk og dátuverndarfólki (§
23, stk. 1, nr. 1 og 2)
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta, skal skrásetti fyrst og fremst
kunnast um samleika og samskiftisupplýsingar hjá dátuábyrgdara. Skrásetti skal eisini
hava samskiftisupplýsingar hjá møguligum umboðsfólkum. Hevur dátuábyrgdarin
dátuverndarfólk,

skal

skrásetti

kunnast

um

samskiftisupplýsingar

hjá

dátuverndarfólkinum.
Endamál og heimild (§ 23, stk. 1, nr. 3)
Skrásetti skal hava kunning um endamálini við viðgerðini og heimildina fyri hesari. Um
dátuábyrgdarin sambært lóg ella kunngerð hevur rætt ella skyldu til at savna
persónupplýsingar, skal skrásetti kunnast um, hvørja lóg ella kunngerð talan er um og
vísa til viðkomandi áseting.
Um viðgerð fer fram sambært § 8, stk. 1, nr. 6 (§ 23, stk. 1, nr. 4)
Um heimildin fyri viðgerðini er, at dátuábyrgdari ella triðipersónur fylgir einum
heimilaðum áhugamáli, sambært § 8, stk. 1, nr. 6, í dátuverndarlógini, skal skrásetti
kunnast um, hvørji heimilaði áhugamál talan er um, og hví tey ganga fram um áhugamál
og grundleggjandi rættindi hjá skrásetta. Við fyrsta samskifti skal kunnast gjølla um
rættin at mótmæla viðgerðini sambært §§ 32 og 33 í dátuverndarlógini. Hendan
kunning skal verða givin á greiðan hátt og skal vera skilt frá øðrum
kunningarupplýsingum.
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Móttakarar ella bólkar av móttakarum (§ 23, stk. 1, nr. 5)
Um dátuábyrgdari veit, at persónupplýsingarnar skulu víðarigevast til onnur, t.d. aðrar
myndugleikar ella fyritøkur, skal skrásetti kunnast um hetta. Hinvegin hevur
dátuábyrgdari ikki skyldu til at kunna skrásetta í sambandi við eina víðarigeving, sum
ikki kundi væntast at koma fyri, tá ið persónupplýsingarnar vórðu savnaðar. Í slíkari
støðu er tað móttakandi dátuábyrgdari, sum hevur skyldu at kunna skrásetta.
Flutningur úr Føroyum (§ 23, stk. 1, nr. 6)
Um persónupplýsingarnar flytast til eitt útland ella eitt triðjaland, skal skrásetti kunnast
um hetta. Skrásetti skal kunnast um, hvørt flutningurin er til eitt trygt ella ótrygt
triðjaland. Er talan um eitt ótrygt triðjaland, skal skrásetti kunnast um, á hvørjum
grundarlagi flutningurin fer fram.

2.3

Meira kunning fyri at tryggja rímiliga og gjøgnumskygda viðgerð
Umframt at geva omanfyri nevndu upplýsingar, hevur dátuábyrgdari skyldu at geva
skrásetta meira kunning, um tað er neyðugt fyri at tryggja skrásetta eina rímiliga og
gjøgnumskygda viðgerð av persónupplýsingum. Dátuábyrgdari skal í hesum sambandi
gera eina ítøkiliga meting, um kunning eftir § 23, stk. 2, er neyðug ella ikki neyðug.
Tíðarskeið og goymsla (§ 23, stk. 2, nr. 1)
Dátuábyrgdari kann hava skyldu at kunna skrásetta um, hvussu leingi upplýsingarnar
verða goymdar. Um tað ikki er greitt við innsavning, ber ístaðin til at kunna skrásetta
um, hvør mannagongdin er í sambandi við striking. Dátuábyrgdari kann lógliga goyma
persónupplýsingar, so leingi tað er sakliga neyðugt.
Rættindi hjá skrásetta (§ 23, stk. 2, nr. 2)
Dátuábyrgdari kann hava skyldu at kunna skrásetta um tey rættindi, sum skrásett hava
sambært kap. 4 í dátuverndarlógini, eitt nú at viðkomandi hevur rætt til innlit í tær
persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar, og hevur rætt til at fáa rættað ella strikað
persónupplýsingarnar, um hesar t.d. eru skeivar.

5/16

Um rættin at taka samtykki aftur (§ 23, stk. 2, nr. 3)
Um viðgerðin av persónupplýsingum er grundað á samtykki sum heimildargrundarlag,
skal skrásetti kunnast um, at viðkomandi kann taka sítt samtykki aftur.
Klaga til Dátueftirlitið (§ 23, stk. 2, nr. 4)
Dátuábyrgdari kann eisini hava skyldu til at kunna um rættin til at klaga til Dátueftirlitið.
Upplýsingarskylda sambært lóg (§ 23, stk. 2, nr. 5)
Um skrásetti sambært lóg ella avtalu hevur upplýsingarskyldu, skal dátuábyrgdari
kunna skrásetta um hetta og um møguligar avleiðingar, um skrásetti ikki letur hesar
upplýsingar.
Automatiskar avgerðir og profilering (§ 23, stk. 2, nr. 6)
Um automatiskar avgerðir verða tiknar í viðgerðini, skal dátuábyrgdari kunna um hetta.
Eisini skal dátuábyrgdari geva skrásetta viðkomandi kunning um logikkin í slíkum
sløgum av viðgerðum, hvussu automatikkurin fer fram, umframt týdningin og tær
væntaðu avleiðingarnar, viðkomandi automatiska avgerð hevur fyri skrásetta.

2.4

Undantøk frá kunningarskylduni í § 23
Sambært § 23, stk. 4, hevur dátuábyrgdari ikki skyldu at kunna skrásetta, um skrásetti
frammanundan kennir upplýsingarnar. Dátuábyrgdari skal tó geva gætur, at tað bert
ber til at nýta hetta undantak, um skrásetti longu hevur fingið tær upplýsingar, sum
dátuábyrgdari hevur skylda at geva, umframt tær upplýsingar, sum dátuábyrgdari
aftaná eina ítøkiliga meting, hevur skyldu at geva skrásetta.
Ein fortreyt fyri at nýta hetta undantakið er, at dátuábyrgdari kann vísa á, hvørjar
upplýsingar skrásetti longu hevur, hvussu og nær viðkomandi hevur fingið
upplýsingarnar, og at einki er broytt síðani tá.
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3. Kunning, tá ið persónupplýsingar verða
savnaðar frá øðrum enn skrásetta
Persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn skrásetta, tá ið ein dátuábyrgdari
móttekur upplýsingar frá øðrum dátuábyrgdara, myndugleika ella privatum, frá
almennum keldum ella øðrum skrásettum.
Dátuábyrgdari, sum savnar upplýsingar frá øðrum enn skrásetta, hevur skyldu at kunna
skrásetta um viðgerðina. Í teimum førum, har dátuábyrgdari viðger dulnevndar
(pseudonymar) persónupplýsingar sambært § 6, stk. 1, nr. 4, er ætlanin, at
dátuábyrgdari, sum móttekur persónupplýsingar, ikki skal vita, hvør skrásetti er.
Kunning til skrásetta verður í slíkum føri latin umvegis dátuábyrgdaran, sum hevur
atgongd at loysa dulnevni, sum síðani ber skrásetta boðini.
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn skrásetta, skal skrásetti hava
kunning sambært § 24 í dátuverndarlógini. § 24 er býtt í tvey, soleiðis at fyrri partur, §
24, stk. 1, snýr seg um kunning, sum skrásetti hevur rætt at fáa uttan víðari. Og seinni
partur, § 24, stk. 2, snýr seg um kunning, tá ið tað er neyðugt fyri at tryggja skrásetta
eina rímiliga og gjøgnumskygda viðgerð.
Í teimum førum, har dátuábyrgdari hevur ætlanir um seinni at viðgera
persónupplýsingar til annað endamál enn tað, upplýsingarnar eru savnaðar til, skal
dátuábyrgdari sambært § 24, stk. 3 kunna skrásetta um hetta, áðrenn seinna viðgerðin
kann fara lógliga fram. Sí annars brot 5 hesum viðvíkjandi.

3.1

Nær skrásetti skal kunnast (§ 25, stk. 1)
Fyri gjøgnumskygni og at forða fyri, at rættindi hjá skrásetta verða brotin, skal
kunningin verða latin skrásetta skjótast gjørligt.
Sambært § 25, stk. 1, skal dátuábyrgdari geva skrásetta kunning sambært § 24 innan
eina hóskandi freist eftir, at persónupplýsingarnar eru savnaðar, tó í seinasta lagi innan
4 vikur.

7/16

Verður samskift við skrásetta, skal kunning latast skrásetta í seinasta lagi fyrstu ferð, at
tað verður samskift við skrásetta.
Verða persónupplýsingarnar latnar víðari til annan dátuábyrgdara, skal skrásetti
kunnast í seinasta lagi fyrstu ferð, at persónupplýsingar verða latnar víðari.

3.2

Kunning til skrásetta sambært § 24, stk. 1
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn skrásetta sjálvum, skal
dátuábyrgdari av sínum eintingum kunna skrásetta um tey viðurskifti, sum eru nevnd í
§ 24, stk. 1. Eru tað viðurskifti, sum ikki gera seg galdandi fyri viðgerðina sum t.d.
umboðsfólk ella dátuverndarfólk, skal ikki kunnast um hetta.
Navn og samskiftisupplýsingar hjá dátuábyrgdara, umboðsfólki og dátuverndarfólki (§
24, stk. 1, nr. 1 og 2)
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá skrásetta, skal skrásetti fyrst og fremst
kunnast um samleika og samskiftisupplýsingar hjá dátuábyrgdara. Skrásetti skal eisini
hava samskiftisupplýsingar hjá møguligum umboðsfólkum. Hevur dátuábyrgdarin
dátuverndarfólk,

skal

skrásetti

kunnast

um

samskiftisupplýsingar

hjá

dátuverndarfólkinum.
Endamál og heimild (§ 24, stk. 1, nr. 3)
Skrásetti skal hava kunning um endamálini við viðgerðini og heimildini fyri hesari. Um
dátuábyrgdarin sambært lóg ella kunngerð hevur rætt ella skyldu til at savna
persónupplýsingar, skal skrásetti kunnast um, hvørja lóg ella kunngerð talan er um og
vísa til viðkomandi áseting.
Sløg av persónupplýsingum (§ 24, stk. 1, nr. 4)
Harumframt skal dátuábyrgdari kunna skrásetta um, hvørji sløg av persónupplýsingum
talan er um. Dátuábyrgdari skal kunna um, at talan er um t.d. samskiftisupplýsingar,
upplýsingar um knattstøðu o.s.fr, ella um talan er um heilsuupplýsingar ella onnur sløg
av viðkvomum upplýsingum.

8/16

Móttakarar ella bólkar av móttakarum (§ 24, stk. 1, nr. 5)
Um persónupplýsingar verða latnar víðari til aðrar móttakarar ella bólk av móttakarum,
t.d. aðrar myndugleikar ella fyritøkur, skal dátuábyrgdari kunna um hetta.
Flutningur til útlond (§ 24, stk. 1, nr. 6)
Um persónupplýsingarnar flytast til eitt útland ella eitt triðjaland, skal skrásetti kunnast
um hetta. Skrásetti skal kunnast um, hvørt flutningurin er til eitt trygt ella ótrygt
triðjaland. Er talan um eitt ótrygt triðjaland, skal skrásetti kunnast um, á hvørjum
grundarlagi flutningurin fer fram.

3.3

Meira kunning fyri at tryggja rímiliga og gjøgnumskygda viðgerð
Umframt at geva omanfyri nevndu upplýsingar, hevur dátuábyrgdari skyldu at geva
skrásetta meira kunning, um tað neyðugt fyri at tryggja skrásetta eina rímiliga og
gjøgnumskygda viðgerð av persónupplýsingum. Dátuábyrgdari skal í hesum sambandi
gera eina ítøkiliga meting, um kunning eftir § 24, stk. 2, er neyðug ella ikki neyðug.
Tíðarskeið og goymsla (§ 24, stk. 2, nr. 1)
Dátuábyrgdari kann hava skyldu at kunna skrásetta um, hvussu leingi upplýsingarnar
verða goymdar. Um tað ikki er greitt, ber ístaðin til at kunna skrásetta um, hvør
mannagongdin er í sambandi við striking. Dátuábyrgdari kann lógliga goyma
persónupplýsingar, so leingi tað er sakliga neyðugt.
Um viðgerð fer fram sambært § 8, stk. 1, nr. 6 (§ 24, stk. 2, nr. 2)
Um heimildin fyri viðgerðini er, at dátuábyrgdari ella triðipersónur fylgir einum
heimilaðum áhugamáli, sambært § 8, stk. 1, nr. 6, í dátuverndarlógini, skal skrásetti
kunnast um, hvørji heimilaði áhugamál talan er um, og hví tey ganga fram um áhugamál
og grundleggjandi rættindi hjá skrásetta.
Rættindi hjá skrásetta (§ 24, stk. 2, nr. 3)
Dátuábyrgdari kann hava skyldu at kunna skrásetta um tey rættindi, sum skrásett hava
sambært kap. 4 í dátuverndarlógini, eitt nú at viðkomandi hevur rætt til innlit í tær
persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar, og hevur rætt til at fáa rættað ella strikað
persónupplýsingarnar, um hesar t.d. eru skeivar.
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Rætturin at taka samtykki aftur (§ 24, stk. 2, nr. 4)
Um viðgerðin av persónupplýsingum er grundað á samtykki sum heimildargrundarlag,
skal skrásetti kunnast um, at viðkomandi kann taka sítt samtykki aftur.
Klaga til Dátueftirlitið (§ 24, stk. 2, nr. 5)
Dátuábyrgdari kann eisini hava skyldu til at kunna um rættin til at klaga til Dátueftirlitið.
Hvaðani persónupplýsingarnar stava (§ 24, stk. 2, nr. 6)
Dátuábyrgdari kann eisini hava skyldu at geva skrásetta kunning um, hvaðani
persónupplýsingarnar stava, t.d. um tær koma frá heilsuverkinum ella internetinum.
Automatiskar avgerðir og profilering (§ 24, stk. 2, nr. 7)
Um automatiskar avgerðir verða tiknar í viðgerðini skal dátuábyrgdari kunna um hetta.
Eisini skal dátuábyrgdari geva skrásetta viðkomandi kunning um logikkin í slíkum
sløgum av viðgerðum (t.e. hvussu automatikkurin fer fram), umframt týdningin og tær
væntaðu avleiðingarnar av eini slíkari viðgerð fyri skrásetta.

3.4.

Undantøk frá kunningarskylduni í § 24
Sambært § 25, stk. 2 í dátuverndarlógini er kunningarskyldan í § 24 í ávísum førum ikki
galdandi. Dátuábyrgdari hevur próvbyrðina fyri, at kunning ikki kundi fara fram
sambært § 25, stk. 2, eins og dátuábyrgdari skal kunna skrásetta seinni, um viðurskiftini
eru broytt.
Skrásetti kennir longu upplýsingarnar (§ 25, stk. 2, nr. 1)
Tá ið persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn skrásetta, eru lítil sannlíkindi
fyri, at skrásett kennir til upplýsingar og viðgerðina frammanundan. Er tað kortini so, at
skrásetti longu kennir upplýsingarnar, er ikki neyðugt at lúka kunningarskylduna.
Dátuábyrgdari skal tó geva gætur, at tað bert ber til at nýta hetta undantak, um
skrásetti longu hevur fingið tær upplýsingar, sum dátuábyrgdari hevur skylda at geva,
umframt tær upplýsingar, sum dátuábyrgdari aftaná eina ítøkiliga meting, hevur skyldu
at geva skrásetta.
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Ein fortreyt fyri at nýta hetta undantakið, er samstundis, at dátuábyrgdari kann vísa á,
hvørjar upplýsingar skrásetti longu hevur, hvussu og nær viðkomandi hevur fingið
upplýsingarnar, og at einki er broytt síðani tá.
Ógjørligt ella órímiliga trupult at kunna skrásetta (§ 25, stk. 2, nr. 2)
Tað kann vera eisini vera ómøguligt at geva skrásetta kunning, um tað ikki er gjørligt at
staðfesta, hvør skrásetti er ella samskiftisupplýsingar hjá skrásetta eru ikki tøkar.
Undantakið er viðkomandi í sambandi við viðgerð til almannagagnlig, søgulig,
hagfrøðilig ella vísindalig endamál. Metir dátuábyrgdari, at viðurskiftini fella undir § 25,
stk. 2, nr. 2, skal dátuábyrgdari seta hóskandi tiltøk í verk fyri at verja rættindi hjá tí
skrásetta. Hetta kann t.d. gerast við at kunna alment ella á heimasíðuni hjá
dátuábyrgdaranum.
Hevur skrásetti

eitt

vanligt

navn t.d. Jógvan

Joensen

og ongar aðrar

samskiftisupplýsingar ella upplýsingar um familju ella bústað, sum kunnu verða við til
at staðfesta, at júst hesin Jógvan Joensen er skrásetti, kann tað vera ómøguligt hjá
dátuábyrgdara at halda kunningarskylduna. Hetta kemur tó sjáldan fyri í Føroyum, tí
viðurskiftini eru so smá.
Í summum førum er tað órímiliga trupult at kunna skrásetta. Tað kann t.d. vera í
sambandi við viðgerð av sokallaðu eykapersónunum. Eykapersónar eru ikki veruligi
málbólkurin fyri viðgerðini, og viðgerðin fevnir í sera lítlan mun um eykapersónarnar.
Tað kann t.d. vera avvarðandi hjá skrásetta ella ein fakpersónur sum ein lækni o.s.fr. Í
samband við kunning av eykapersónum, er viðhvørt ógjørligt ella órímiliga torført at
halda kunningarskylduna.
Metir dátuábyrgdari við atliti til avmarkaðu viðgerðini, eykapersónar hava í einum máli,
og tí stóra arbeiði, sum liggur í at finna fram til eykapersónarnar, at viðurskiftini fella
undir § 25, stk. 2, nr. 2, kann dátuábyrgdari verða undantikin kunningarskylduni.
Dátuábyrgdari skal tó, sum víst á omanfyri, seta hóskandi tiltøk í verk fyri at verja
rættindi hjá tí skrásetta.
Metir dátuábyrgdari við atliti til avmarkaða leiklutinum, eykapersónar hava í einum
máli, og tí stóra arbeiði, sum liggur í at finna fram til eykapersónarnar, at viðurskiftini
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fella undir § 25, stk. 2, nr. 2, skal dátuábyrgdari seta hóskandi tiltøk í verk fyri at verja
rættindi hjá tí skrásetta. Hetta kann t.d. gerast við at kunna alment ella á heimasíðuni
hjá dátuábyrgdaranum.

Dømi 1 – Navnakanning
Tveir søgufrøðingar á Fróðskaparsetrinum savna upplýsingar um 40.000 persónar
frá einum gomlum dátugrunni í sambandi við eina vísindaliga navnakanning.
Upplýsingarnar í dátugrunninum eru 30 ára gamlar og eru ikki dagførdar síðani tær
vórðu savnaðar í dátugrunnin, og ongar samskiftisupplýsingar eru.
Søgufrøðingarnir meta, at tað er órímiliga trupult og møguliga ógjørligt hjá
søgufrøðingunum at kunna tey 40.000 skrásettu. Bæði tí, at talið av skrásettum er
stórt, og tí, at upplýsingarnar eru gamlar og ikki dagførdar.

Ómøguligt ella í sera stóran mun forðar fyri at røkka endamálinum (§ 25, stk. 2, nr. 3)
Í ávísum førum kann kunning til skrásetta í stóran mun forða fyri, at endamálið við
viðgerðini verður rokkið.

Dømi 2 – Vísindalig royndarkanning
Eitt læknatoymi (L) hevur sett sær fyri at kannar virknað, avleiðingar og hjáárin av
einum heilivági.
Royndarpersónarnir verða býttir í tveir bólkar (A og B), har A fær veruligan heilivág
og B fær falskan heilivág. Bæði A og B fáa at vita, at talan er um veruligan heilivág. Í
sambandi við royndarkanningina skrásetir L eygleiðingar og úrslit um A og B.
Í hesi støðu kann L lata vera við at kunna B um, at notatir verða skrivað um tey, tí
áhugamálini hjá B mugu víkja fyri áhugamálinum hjá L at gera royndarkanningina. Um
L kunnar B um, at L eygleiðir, hvussu R ber seg at, ber ikki til at røkka endamálinum.
L eigur hevur tó skyldu til at kunna B um viðgerðina og skrásetingarnar, tá ið L er liðugt
við sínar royndarkanningar, ella tá ið áhugamálini hjá L ikki longur viga tyngri enn
áhugamálini hjá B.
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Forðar kunningin í sera stóran mun, at endamálið verður rokkið ella ómøuligt, er
kunningarskyldan ikki galdandi sambært § 25, stk. 2, nr. 3.

Savn og víðarigeving heimilað í lóg (§ 25, stk. 2, nr. 4)
Verða persónupplýsingar savnaðar ella víðarigivnar við heimild í lóggávu, sum
dátuábyrgdarin er fevndur av, er kunningarskyldan ikki galdandi sambært § 25, stk. 2,
nr. 4. Hetta er t.d. galdandi, um ein myndugleiki við ítøkiligari heimild í lóg letur øðrum
myndugleika upplýsingar.
Persónupplýsingar skulu vera verandi í trúnaði sbrt. lógarásettari tagnarskyldu (§ 25,
stk. 2, nr. 5)
Talan kann vera um, at dátuábyrgdari viðgerð persónupplýsingar í trúnaði orsakað av
serligum ásetingum ella reglum um tagnarskyldu. Í slíkum førum er kunningarskyldan
ikki galdandi sambært § 25, stk. 2, nr. 5. Serligar ásetingar skulu í hesum førinum skiljast
á sama hátt sum í § 14 í løgtingslóg um innlit í fyrisitingina. Undantakið kann ikki nýtast
við tilvísing til vanligu ásetingarnar um tagnarskyldu, t.d. í § 26 í fyrisitingarlógini.

Dømi 3 – Tagnarskylda hjá læknum
Í sambandi við at ein sjúklingur (P) er í viðgerð hjá einum sálarfrøðingi (S), koma
upplýsingar fram í samrøðunum, undir hesum trúnaðarupplýsingar og viðkvæmar
upplýsingar um familjuna hjá P. S skjalfestir upplýsingarnar um familjuna hjá P, tí S
metir, at upplýsingarnar hava týdning fyri viðgerðina av P. S kann í hesum føri lata
vera við at kunna familjuna hjá P, tí S starvast undir eini lógarásettari tagnarskyldu
í sínum yrki sum sálarfrøðingur.
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4.

Avmarkingar í kunningini sambært § 36
§ 36 avmarkar rættindi hjá skrásetta, tá ið talan er um persónupplýsingar, sum sannlíkt
kunnu skaða almenn og privat áhugamál. Dátuábyrgdari skal tillaga og avmarka
kunningina til skrásetta í samsvari við § 36.
Viðvíkur viðgerðin persónupplýsingar, sum - um tær koma í ljósmála – kunnu skaða
landsins trygd, verju ella samskifti við útlendskar tjóðir ella felagsskapir, skal
dátuábyrgdari ikki lata skrásetta kunning um slíkar persónupplýsingar.
Um persónupplýsingar eiga at dyljast við atliti at fyribyrging, eftirkanning avdúking ella
rættarsókn av revsiverdum gerðum ella fremjan av revsirættarligum tiltøkum, her undir
verja í móti og fyribyrging av hóttanum ímóti tí almennu trygdini, skal dátuábyrgdari
tillaga og avmarka kunningina samsvarandi.
Um tað ikki er ráðiligt við atliti at heilsuni hjá skrásetta ella persónum nær skrásetta, at
skrásetti fær fulla kunning sambært § 23 og 24, skal dátuábyrgdari tillaga og avmarka
kunningina samsvarandi hesum viðurskiftum.
Um persónupplýsingar eru fevndar av tagnarskyldu ásett í lóggávu, skal kunning til
skrásetta avmarkast ella tillagast samsvarandi. Ásetingin minnir um § 25, stk. 2, nr. 5.
Talan skal vera um serligar ásetingar í lóggávu og skiljast á sama hátt sum í § 14 í
løgtingslóg um innlit í fyrisitingina. Talan er ikki um vanligu ásetingarnar um
tagnarskyldu t.d. § 26 í fyrisitingarlógini.
Kunningarskyldan er ikki galdandi, um áhugin hjá skrásetta at fáa kunning eigur at víkja
fyri altavgerandi almennum ella privatum áhugamálum. Í slíkum føri skal
dátuábyrgdarin gera eina ítøkiliga meting og hevur próvbyrðina fyri, at kunning ikki
kundi fara fram vísandi til § 36, stk. 1, nr. 5, eins og dátuábyrgdari skal kunna skrásetta
seinni, um áhugin hjá skrásetta ikki longur kann metast sum at víkja fyri altavgerandi
almennum ella privatum áhugamálum.
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5. Um viðgerð til onnur endamál
Viðgerð eftir § 23, stk. 3, og § 24, stk. 3
Um dátuábyrgdari seinni vil viðgera persónupplýsingar til onnur endamál enn tey, sum
dátuábyrgdari upprunaliga savnaði upplýsingarnar til, hevur dátuábyrgdari skyldu at
kunna skrásetta um hesa nýggju viðgerðina og endamálini við henni, áðrenn farið
verður undir nýggju viðgerðina. Hetta merkir, at dátuábyrgdari hevur skyldu til at kunna
skrásetta, hvørja ferð nýggj viðger av persónupplýsingum við øðrum endamáli fer fram.
Legg til merkis, at tað má ikki vera ósamsvar millum upprunaliga endamálið og nýggja
endamálið.
Umframt at kunna um nýggja endamálið skal dátuábyrgdari ítøkiliga meta, um skrásetti
skal hava aðrar viðkomandi upplýsingar fyri at tryggja eina rímiliga og gjøgnumskygda
viðgerð. Sí brot 2.3 og 3.3.

Dømi 4 – Banki savnar leypandi upplýsingar um keyp
Ein banki (B) savnar leypandi upplýsingar um keypini hjá kunda sínum (K) til at gera
kontoyvirlit. B hevur í hesum sambandi kunnað K um endamálið við viðgerðini.
K ynskir seinni at bíleggja eitt premium gjaldkort, sum hevur serligar fyrimunir. Í
hesum sambandi ynskir B at fara ígjøgnum keypini hjá K seinastu 6 mánaðirnar, so
at B kann meta, um K lýkur treytirnar fyri at fáa eitt premium gjaldkort.
Um B ætlar at fara ígjøgnum keypini fyri at meta um K kann fáa eitt gjaldkort, skal
K kunnast av nýggjum, tí B ynskir at nýta upplýsingar um keyp til onnur endamál,
enn tær upprunaliga vórðu savnaðar til.
Um B leypandi savnar upplýsingar við sama endamáli, nevniliga at gera kontoyvirlit,
skal B hinvegin bert kunna skrásetta um hetta endamál einaferð.
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Um tað er langt síðani, at dátuábyrgdari kunnaði skrásetta um upprunaligu viðgerðina,
kann tað vera hóskandi, at dátuábyrgdari kunnar skrásetta aftur.
Tá ið mett verður um, hvussu langa tíð frammanundan skrásetti eigur at kunnast um
nýggju viðgerðina, skal dátuábyrgdari leggja dent á, hvussu stórt inntrivið er fyri
skrásetta. Um mett verður, at upplýsingarnar ganga skrásetta nær, og at viðgerðin er
inntrívandi fyri skrásetta, eigur skrásetti at kunnast í góðari tíð, áðrenn farið verður
undir nýggju viðgerðina.

16/16

Vegleiðing
© 2022 Dátueftirlitið
Endurprent við kelduávísing er lóglig.
Givið út:
Dátueftirlitið
Sigmundargøta 13
100 Tórshavn
Tlf: 309100
dat@dat.fo
www.dat.fo

2/16

