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Við hesum letur Dátueftirlitið ársfrágreiðingina fyri 2021 úr hondum. 

Ársfrágreiðingin verður skrivað sbrt. § 68, nr. 7 í dátuverndarlógini og er ætlað 

almenninginum. 

Í ársfrágreiðingini er virksemið hjá Dátueftirlitinum í 2021 lýst í hagtølum. 

Eisini er yvirskipað greitt frá málum, sum serliga hava fylt í arbeiðinum hjá 

Dátueftirlitinum í undanfarna ári. 

://1  FORORÐ

Tórshavn, 7. juni 2022

 Helga á Borg Tóri Højgaard

 Formaður í Dáturáðnum Stjóri í Dátueftirlitinum
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Dátueftirlitið umsitur løgtingslóg nr. 80 frá 7. juni 

2020 um vernd av persónupplýsingum (dátu-

verndarlógin). Dátueftirlitið skal í sínum arbeiði 

hava eftirlit við allari viðgerð av persónupp-

lýsingum, sum dátuverndarlógin fevnir um. 

Dátueftirlitið er hægsti fyrisitingarligi myndugleiki 

í sambandi við viðgerð av persónupplýsingum.

Dátueftirlitið hevur virkað síðan 1. januar 2002, 

tá ið persónsupplýsingarlógin, sbrt. løgtingslóg 

nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persón-

upplýsingum, kom í gildi. 

Umframt at umsita dátuverndarlógina, umsitur 

Dátueftirlitið eisini – saman við Løgmansskriv-

stovuni og politinum – løgtingslóg nr. 178 frá 17. 

desember 2020 um yvirvøku við vakmyndatóli, 

undir hesum serliga fráboðanarskylduna. 

2.1. BYGNAÐUR
Dátueftirlitið er skipað við Dáturáði, sum verður 

valt av løgmanni, og avgreiðsluskrivstovu, sum er 

undir leiðslu av einum stjóra. Limirnir í Dáturáð-

num eru persónliga valdir, og formaðurin skal 

vera løgfrøðingur. Limirnir verða valdir fyri fýra 

ár í senn, og somuleiðis verða varalimir valdir fyri 

fýra ár. 

Sitandi Dáturáð varð tilnevnt 1. juli 2020 í sam-

bandi við, at dátuverndarlógin bleiv samtykt í juni 

2020. Við nýggju løgtingslógini bleiv ráðið víðkað 

við tveimum limum og telur nú fimm limir. 

Limirnir í Dáturáðnum frá 1. juli 2020:

Helga á Borg, advokatur, formaður

Varalimur: Janus Hentze í Stórustovu, løgfrøðingur

Maria Skaalum Petersen, PhD, granskari

Varalimur: Marin Strøm, PhD, lektari

Brian Bischoff, KT Stjóri

Varalimur: Nicolai Mohr Balle

Jóhan Lamhauge, tilnevndur verkætlanarstjóri  

eftir tilmæli frá Kommunufelagnum

Varalimur: Beinta P. Olsen, skrivstovukvinna

Birita Biskopstø, tilnevnd eftir tilmæli frá Føroya 

Arbeiðsgevarafelag, ráðgevi

Varalimur: Marius Thomassen, ráðgevi

Jóhan Lamhauge tók seg úr Dáturáðnum 1. juni 

2021. Í hansara stað er komin Janus Haraldsen, 

løgfrøðingur, sum er tilnevndur eftir tilmæli frá 

Kommunu felagnum.

Skrivstovan:

Á skrivstovuni starvaðust við ársbyrjan í 2021 

fimm fólk, ein stjóri, tríggir fulltrúar og ein skrivari.  

3. november 2021 varð ein fulltrúi settur afturat. 

Tað merkir, at tað við árslok 2021 vóru seks 

starvsfólk á Dátueftirlitinum. Við hesum er starvs-

fólkaorkan hjá Dátueftirlitinum styrkt við trimum 

ársverkum yvir fýra ár, úr trimum starvsfólkum 

í 2018 til seks starvsfólk í 2021. Sostatt er lang-

tíðarætlanin hjá landsstýrinum um at styrkja um 

Dátueftirlitið – serliga í sambandi við, at nýggja 

dátuverndarlógin kom í gildi 1. januar 2021 – 

gjøgnumførd. 

Dátueftirlitið er ein óheftur fyrisitingarligur myndugleiki, hvørs avgerðir eru 
endaligar innan fyrisitingina. Dátueftirlitið er stovnur undir Løgmansskrivstovuni, 
men er í virksemi sínum óheft. 
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Dátueftirlitið hevur í nógv ár hildið til í egnum 

skrivstovuhølum í Reyngøtu 33 í Tinganesi. 

Hugnaligu húsini í Reyngøtu vóru lítil, og pláss var 

ikki hjá stovninum at vaksa í teimum hølunum. Tí 

flutti Dátueftirlitið fyribils í onnur høli í Tinganesi 

(Skibsted Pakkhús) í juni 2021. 1. november 2021 

lat Dátueftirlitið dyrnar upp í nýggjum hølum í 

Sigmundargøtu 13 í Havn. 

Í Sigmundargøtu húsast Dátueftirlitið – í sjálv-

støðugum hølum – saman við Vinnustovninum 

undir Umhvørvis- og vinnumálaráðnum.   

Upprunajáttanin á fíggjarlógini fyri 2021 var 3.713 mio. kr. Við eykajáttanarlógini fyri apríl 2021 

vóru játtaðar 210.000 kr. eyka til Dátueftirlitið. Samlaða játtanin fyri 2021 var sostatt 3.923.000 kr. 

Høvuðsorsøkirnar til eykajáttanina vóru m.a. øktar útreiðslur til leigu og flyting, umframt útreiðslur í 

samband við stjóraskifti. 

2.2. JÁTTANIN Á LØGTINGSFÍGGJARLÓGINI
Játtanin hjá Dátueftirlitinum á løgtingsfíggjarlógini 

í 2021 var kr.  3.713.000,-

Niðanfyri er ein útgreining av fíggjarjáttanini hjá 

Dátueftirlitinum fyri árini 2019-2021.

Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2019 - 2021
Sundurgreinað ætlan

Tús. kr. 2019 2020 2021 
 J J J

Roknskapur 2.445 3.252 3.713
Lønir o.a. 2.085 2.742 3.323

Keyp av vørum og tænastum 280 430 495

Keyp av útbúnaði, netto 80 80 80

Innanh. flyt. millum almennar stovnar - - 25

DÁTUEFTIRLITIÐ
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2.3. LÓGARGRUNDARLAGIÐ
Reglur, sum vóru galdandi í 2021:
n Løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum  

 (dátuverndarlógin).
n Kunngerð nr. 175 frá 16. desember 2020 um  

 triðjalond, sum hava nøktandi verndarstøði  

 viðvíkjandi flutningi av persónupplýsingum.
n Sambært § 81, stk. 3 og 4 í dátuverndarlógini  

 vóru ávikavist viðgerðarloyvi, sum vóru givin  

 eftir persónsupplýsingarlógini, og 

 dátuviðgerðar avtalur, sum vóru inngingnar í  

 samsvari við persónsupplýsingarlógina,  

 galdandi til 1. januar 2022. 
n Løgtingslóg um yvirvøku við vakmyndatólum.
n Starvsskipan fyri Dáturáðið við gildi frá 1. juli 2020.
n Innanhýsis roknskaparreglugerð, góðkend av  

 Løgmansskrivstovuni hin 30. januar 2014.  

 Nýggj reglugerð, góðkend 15. september 2021.

2.4. UPPGÁVUR
Sambært § 68 í dátuverndarlógini skal  

Dátueftirlitið m.a.:
n av sínum eintingum ella eftir klagu frá skrásetta  

 ansa eftir, at viðgerð av persónupplýsingum  

 bert fer fram í samsvari við løgtingslógina og  

 tær reglur, sum eru ásettar sbrt. løgtingslógini,
n styrkja almenna kunnleikan til dátuvernd,
n ráðgeva Føroya landsstýri og øðrum stovnum  

 o.o. um lóggávu og umsitingarlig tiltøk  

 dátuvernd til frama,
n styrkja kunnleikan hjá dátuábyrgdarum og  

 dátuviðgerum um teirra skyldur sbrt. hesi  

 løgtingslóg,
n gera kanningar, har persónupplýsingar verða  

 viðgjørdar,
n fylgja við í og kunna um gongdina í viðgerðini  

 av persónupplýsingum her á landi og 

 uttanlands, og
n gera eina ársfrágreiðing, sum skal  

 almannakunngerast.

Á hesum sæst, at stórur partur av uppgávunum 

hjá Dátueftirlitinum er at økja um kunnleikan til 

dátuverndarreglurnar. Tað er sostatt avgerandi 

fyri, at tey, sum eru fevnd av ásetinginum 

í dátuverndarlógini – sum dátuábyrgdarar, 

dátuviðgerar, skrásett o.o. – skilja ella í øllum førum 

hava neyðugu amboðini at skilja, hvat skyldurnar 

og rættindini í dátuverndarlógini merkja. Hetta 

sæst aftur í virkseminum hjá Dátueftirlitinum. 

Sambært § 9 í løgtingslóg nr. 178 frá 17. 

desember 2020 um yvirvøku við vakmyndatóli, 

hevur Dátueftirlitið eftirlit við viðgerð av persón-

upplýsingum, sum fer fram sambært § 8 í somu 

lóg. Harumframt er ásett í § 9, at Dátueftirlitið 

førir eina skrá yvir vakmyndatól.  

Sambært § 66 í anordning nr. 754 af 19. juni 2017 

om ikrafttræden af lov om behandling af person-

oplysninger for rigsmyndighedernes behandling af 

oplysninger på Færøerne samstarva danska dátu-

eftirlitið, Dómstólastýrið og Dátueftirlitið og deila 

viðkomandi upplýsingar millum sín.  

Sambært § 66a kann løgmálaráðharrin, eftir sam-

ráðing við landsstýrið, danska dátueftirlitið og 

Dátueftirlitið, leggja heimildir hjá danska dátu-

eftir litinum til Dátueftirlitið. § 66a hevur higartil 

ikki verið nýtt. 

DÁTUEFTIRLITIÐ
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2.5. HEIMILDIR
Í § 70 í dátuverndarlógini eru inntrivandi 

heimildirnar hjá Dátueftirlitinum lýstar. 

Sambært § 70 kann Dátueftirlitið:
n geva dátuábyrgdara ella dátuviðgera ávaring  

 um, at ætlað viðgerð sannlíkt er í ósamsvar við  

 dátuverndarlógina 
n geva dátuábyrgdara ella dátuviðgera átalu, um  

 viðgerð hevur verið í ósamsvari við  

 dátuverndarlógina
n krevja, at dátuábyrgdari ella dátuviðgeri steðgar  

 viðgerð, og at viðkomandi rættar, strikar ella  

 viðgerðaravmarkar ávísar upplýsingar, sum eru  

 fevndar av tílíkari viðgerð.
n geva dátuábyrgdara ella dátuviðgera kravboð  

 um at fáa viðgerð o.a. í samsvar við  

 dátuverndarlógina innan eina nærri ásetta freist.
n geva dátuábyrgdara ella dátuviðgera kravboð  

 um at fremja tøknilig og bygnaðarlig, herundir  

 fysisk, trygdartiltøk, so at bert viðgerð fer fram,  

 sum hevur heimild í dátuverndarlógini, og so  

 at persónupplýsingar ikki ólógliga forkomast,  

 missast ella skerjast, og at tær ikki koma  

 óviðkomandi til kunnleika ella verða misnýttar.

Dátueftirlitið kann harumframt sambært § 71, stk. 

1 krevja allar upplýsingar útflýggjaðar, sum eru 

av týdningi fyri virksemið hjá eftirlitinum. Við at 

vísa fram galdandi samleikaprógv hava ráðslimir 

og leiðandi starvsfólk á Dátueftirlitinum sambært 

§ 71, stk. 2 til eina og hvørja tíð og uttan dóms-

úrskurð, við at vísa galdandi samleikaprógv, 

atgongd til øll høli, haðani persónupplýsingar 

verða viðgjørdar og til høli, haðani atgongd er 

til tær persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar. 

Dátu eftirlitið hevur eisini atgongd til høli, har 

persónupplýsingar ella teknisk hjálparamboð 

verða goymd ella nýtt.

Brot á dátuverndarlógina kunnu verða revsað sbr. 

§ 78.

Sambært § 79 hevur Dátueftirlitið heimild at geva 

fyrisitingarlig sektaruppskot, tá ið nærri ásettar 

treytir eru loknar. 

DÁTUEFTIRLITIÐ
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Uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum eru nógvar, og 

málsviðgerðin er fjøltáttað. Harumframt er økið í 

vøkstri og støðugari menning og broyting, og tí er 

stórur tørvur á, at Dátueftirlitið við upplýsing og 

vegleiðing virkar fyri, at persónupplýsingar verða 

viðgjørdar í samsvari við reglurnar á økinum. 

Yvirskipað kann virksemi hjá Dátueftirlitinum í 

2021 bólkast soleiðis:

n Eftirlit (grundað á klagu ella tikið upp av eintingum)
n Trygdarbrot
n Ráðgeving og vegleiðing
n Hoyringar
n Fráboðanir um vakmyndatól

Tað er sjálvsagt, at mesta av arbeiðinum hjá 

Dátueftirlitinum í 2021 hevur verið tengt at nýggja 

lógargrundarlagnum, sum kom í gildi 1. januar. 

3.1. EFTIRLIT
Í 2021 hevur Dátueftirlitið skrásett 23 eftirlitsmál. 

Undanfarin ár hevur Dátueftirlitið lagt nógva orku 

í sokallað skriviborðseftirlit. Hetta hava verið eftir-

lit við viðgerð av persónupplýsingum hjá fyri-

tøkum og stovnum, sum í mestan mun hava verið 

viðgjørd og avgreidd á skrivligum grundarlagi, t.e. 

á skriviborðinum. 

Síðan dátuverndarlógin kom í gildi 1. januar 2021 

hevur Dátueftirlitið lagt seg eftir at skipa eftirlitini 

á ymsar hættir. 

Fyrst í 2021 metti Dátueftirlitið, at tað var av 

stórum týdningi fyri stovnin at fáa eina fatan av, 

hvussu dátuverndarlógin varð móttikin, og hvussu 

dátuverndarstøðið í Føroyum í heila tikið var.

 

Dátueftirlitið var tí í februar 2021 á vitjan hjá 

fimm fyritøkum, tveimum kommunum, einum 

stovni og einum interkommunalum felagsskapi. 

Hesar vitjanir vóru ætlaðar, sum ein hjálp hjá 

Dátueftir litinum at leggja arbeiðið til rættis, bæði 

tá tað kemur til ítøkilig eftirlitsmál og kunnandi 

arbeiði hjá stovninum.

Umframt eftirlitsvitjanir hevur Dátueftirlitið eisini 

í 2021 framt “vanlig” eftirlit hjá fyritøkum og 

stovnum, t.e. eftirlit, sum minna um tey gomlu 

skriviborðseftirlitini. Hesi eftirlit hava í mestan 

mun verið grundað á skrivligt samskifti, tó at 

Dátueftirlitið hevur roynt at hildið fundir við allar 

partar. Dátueftirlitið metir tað verða av týdningi 

at hava eitt gott og positivt samskifti við fyritøkur 

og stovnar, sum eru undir eftirliti, og tað, at 

hava fundir og møta fólki, stuðlar undir hesum. 

Eftirlitini hava tikið útgangsstøði í yvirlitum yvir 

viðgerðir hjá avvarðandi fyritøkum og stovnum. 

Dátueftirlitið er av teirri fatan, at yvirlitini – sum 

eru ein nýggj skylda áløgd í dátuverndarlógini – 

hava virkað, sum eitt hent amboð og hava givið 

Dátueftirlitinum eina góða fatan av, hvør viðgerð 

fer fram o.s.fr.  

Fyri at koma breiðari út, hevur Dátueftirlitið roynt 

spurnabløð, sum nýtt eftirlitsamboð. Dátueftirlitið 

Dátueftirlitið virkar á einum øki, har tøkniliga menningin er ein týðandi táttur, og 
stinga nýggir trupulleikar og viðurskifti seg javnan upp. Tískil er alsamt neyðugt, at 
menna nýggjar mannagongdir á økinum, og í hesum sambandi fylgir Dátueftirlitið 
væl við gongdini í grannalondunum. 

://3  VIRKSEMI Í 2021 VIRKSEMI 
Í 2021
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hevur sostatt gjørt spurnabløð um tvey ymisk evni 

í 2021, sum eru send til ávikavist 7 og 14 ymsar 

fyritøkur og stovnar. Yvirskipaðu evnini vóru yvir-

lit yvir viðgerðir og trygdarbrot. Fyrimunirnir 

við eftirliti á henda hátt eru m.a., at Dátueftirlitið 

fær sett seg í samband við ein breiðari skara, og 

at eftir litini í útgangsstøði ikki eru umsitingarliga 

tung hjá móttakaranum at svara. 

Dátueftirlitið hevur ta fatan, at hesin eftirlits leistur 

virkar sera væl. Dátueftirlitið setti tí tvey nýggj 

eftir lit við spurnarskjølum í gongd í desember 

2021, sum ikki vóru liðugt viðgjørd við ársenda. 

Hesi snúgva seg um kunningarskyldu og onnur 

rættindi og nýtslu av GPS-skipanum. 

Dátueftirlitið hevur harumframt framt eftirlit 

við útgangsstøði í ávísari skyldu í dátuverndar-

lógini. Dátueftirlitið hevur t.d. spurt fyritøku ella 

stovn, hvussu ávís skylda í dátuverndarlógini 

verður fylgd, uttan at hetta hevur havt við sær, at 

Dátueftir litið hevur hugt at øðrum viðurskiftum. 

Dátueftirlitið hevur eftir hesum leisti m.a. havt 

eftirlit við, um fimm kvøldskúlar luku kunningar-

skylduna. 

3.2. TRYGDARBROT
Sambært § 47 í dátuverndarlógini skulu brot á 

persóndátutrygdina í útgangsstøðinum fráboðast 

Dátueftirlitinum. 

Eitt trygdarbrot er eitt brot á trygdina, sum 

førir við sær, at persónupplýsingar av tilvild 

ella ólógliga verða burturbeindar, burturmistar, 

broyttar, óheimilað givnar víðari ella at atgongd 

verður givin til persónupplýsingar, sum eru 

sendar, goymdar ella á annan hátt viðgjørdar.

At trygdarbrot skulu fráboðast Dátueftirlitinum, 

gevur m.a. eftirlitinum møguleika at fylgja við í, 

hvat sum fer fram, og um tað eru trygdarbrot, sum 

ganga aftur, og sum økt fokus eigur at vera á. 

Dátueftirlitið hevur í 2021 viðgjørt 18 mál um 

trygdarbrot. Í 14 av málunum var tað dátuábyrgd-

arin, sum sjálvur fráboðaði brotið til Dátueftirlitið. 

Dátueftirlitið hevur afturat teimum 18 málunum 

viðgjørt trý mál, sum vórðu fráboðað sum trygdar-

brot, men har tað seinni vísti seg, at einki brot var 

farið fram. Eitt mál er ikki liðugt avgreitt enn. 

Grundað á málini um trygdarbrot, sum hava verið 

í 2021, kann Dátueftirlitið staðfesta, at vanligasta 

trygdarbrotið er, at teldupostar o.a. verður sent til 

skeivan móttakara ella til rætta móttakara, men við 

skeivum innihaldi. Átta mál kunnu bólkast undir 

hesum. Trý mál vóru um persónupplýsingar, sum 

óheimilað vóru lagdar á internetið. 

Í flestu av málunum – 12 – staðfesti Dátueftirlitið, at 

fráboðanin um trygdarbrot var nøktandi, og gjørdi 

eftirlitið tí ikki meira við málið. Dátu eftirlitið metir 

í slíkum málum serliga um, hvørt dátuábyrgdarin í 

nøktandi mun hevur steðgað brotinum og tryggja 

sær, at líknandi brot ikki henda aftur. 

Í tveimum málum hevur Dátueftirlitið givið 

dátuábyrgdaranum átalu. Dátueftirlitið gevur 

vanliga átalu, tá ið viðgerð sum er farin fram, á 

ein og hvønn hátt ikki hevur verið nøktandi ella 

í ósamsvari við dátuverndarlógina. Harumframt 

hevur Dátueftirlitið í trimum málum givið dátu-

ábyrgdaranum kravboð.

Talið av persónum, sum hava verið fevndir av 

brotunum, er ymiskt frá máli til mál. Í fleiri málum 

er bara ein persónur, hvørs upplýsingar hava verið 

fevndar, meðan tað í øðrum málum hevur ligið 

millum uml. 30 til 100 persónar. Í einum máli 

vóru 20.000 persónar fevndir. 

VIRKSEMI 
Í 2021
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3.3. RÁÐGEVING OG VEGLEIÐING
Í § 68 í dátuverndarlógini og í viðmerkingunum 

til hana er stórur dentur lagdur á, at Dátueftirlitið 

skal leggja dent á vegleiðandi arbeiðið og almennu 

og ítøkiligu kunningina um dátuverndarøkið. 

Hetta bleiv eisini tikið fram undir viðgerðini í 

Løgtinginum, sum sera týdningarmikið fyri at 

stuðla undir broytingina í rættarstøðuni. 

Av hesi orsøk fór Dátueftirlitið, so skjótt sum 

dátuverndarlógin var samtykt í juni 2020 undir, 

at framleiða skrivligt vegleiðandi tilfar um dátu-

verndarlógina. Hetta arbeiðið helt fram í 2021. 

Afturat teimum 16 skrivligu vegleiðingunum, sum 

Dátueftirlitið framleiddi seinnu helvt av 2020, 

gjørdi Dátueftirlitið í 2021 fimm vegleiðingar 

afturat um dátuverndarlógina, umframt at gera 

eina vegleiðing um løgtingslógina um yvirvøku 

við vakmyndatóli saman við Løgmansskrivstovuni 

og Føroya Politi. Umframt vegleiðingarnar 

gjørdi Dátueftirlitið eisini nýtt fráboðanarskjal til 

vakmyndatól, standardavtalu til felags dátuábyrgd 

og stytta dátuviðgerðaravtalu. 

Vegleiðingarnar o.a. eru tøkar á heimasíðuni hjá 

Dátueftirlitinum, www.dat.fo. 

Afturat skrivligu vegleiðingunum fekk Dátueftir-

litið fyrst í 2021 eina nýggja heimasíðu. Á nýggju 

heimasíðuni er nógv tilfar og kunning um dátu-

vernd. Á heimasíðuni hevur Dátueftirlitið tillagað 

kunningina til ymiskar málbólkar, m.a. einstak-

lingar, fyritøkur og stovnar. 

Fyri at tryggja gjøgnumskygni og fyri at gera tað 

lættari hjá teimum, sum eru fevnd av dátuverndar-

lógini at fylgja lógini, er tað eisini týdningarmikið, 

at avgerðir hjá Dátueftirlitinum verða almanna-

kunngjørdar. Dátueftirlitið hevur tí á síni heima-

síðu gjøgnum árið almannakunngjørt týðandi 

avgerðir.

Dátueftirlitið hevur í 2021 fingið eitt tíðindabræv, 

sum tað er møguligt at melda seg til. Tíðindabræv 

verður sent, tá ið týðandi nýggjar avgerðir eru 

tiknar ella onnur tíðindi eru á dátuverndarøkinum. 
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Á henda hátt er lætt at fylgja við siðvenjuni hjá 

Dátueftirlitinum. 

Umframt skrivliga tilfarið, sum bleiv framleitt, 

hevur Dátueftirlitið í 2021 eisini lagt stóran 

dent á at halda og luttaka í kunnandi tiltøkum. 

Dátueftirlitið helt sostatt omanfyri 20 kunnandi 

tiltøk/skeið. Áhugin var stórur millum bæði 

fyritøkur og stovnar, og omanfyri 500 fólk hava 

luttikið á nevndu tiltøkum. 

Í framhaldi av poddvarpinum, sum Dátueftirlitið 

byrjaði í desember 2020, hevur Dátueftirlitið gjørt 

fýra partar afturat um ymisk dátuverndarrættar-

lig evni. Poddvørpini eru tøk á heimasíðuni hjá 

Dátueftirlitinum.

3.4. HOYRINGAR
Sambært § 74 í dátuverndarlógini skulu uppskot 

til løgtingslógir, kunngerðir, rundskriv o.tíl., sum 

hava ásetingar um viðgerð av persónupplýsingum, 

sendast til ummælis hjá Dátueftirlitinum.

Dátueftirlitið fær ofta lógaruppskot, kunngerðar-

uppskot o.a. til ummælis. Í hvørjum einstøkum 

føri metir Dátueftirlitið um, hvørt uppskotið er 

í samsvari við lóggávuna, sum Dátueftirlitið um-

situr ella um broytingar eiga at verða gjørdar í 

uppskotinum. 

3.4.1. Lógaruppskot
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesi lógar-

uppskot til hoyringar: 
n Uppskot til løgtingslóg viðv. økisnøvnum
n Uppskot til løgtingslóg um at fremja  

 KT-heildarætlanina fyri undirvísingarverkið
n Uppskot til løgtingslóg um at keypa fastogn í  

 Føroyum
n Uppskot til løgtingslóg um Føroya Kærustovn
n Uppskot til løgtingslóg um framtíðarfulltrú

n Uppskot til “Ændringsanordning om  

 ikrafttræden for Færøerne af visse ændringer af  

 konkursloven”
n Uppskot til løgtingslóg um foreldramyndugleika
n Uppskot til “Udkast til anordning om  

 retshåndhævelseslov for Færøerne”
n Uppskot til løgtingslóg um broyting í  

 løgtingslóg um talgildan samleika, aldursmark
n Uppskot til løgtingslóg um barnaváttanir

3.4.2. Kunngerðir
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesar 

kunn gerðir til ummælis:
n Uppskot til kunngerð um broyting í kunngerð  

 um tolleftirlit
n Uppskot til “Bekendtgørelse om indberetning  

 og offentliggørelse af oplysninger om politisk  

 eksponerede personer på Færøerne”
n Uppskot um kunngerð um starvsskipan fyri  

 Føroya Kærustovn.

3.4.3. Annað
Dátueftirlitið hevur verið hoyringspartur í arbeiði-

num hjá Heilsumálaráðnum at gera uppskot til 

nýtt fólkaheilsustýri. Arbeiðið byrjaði á vári 2021, 

og 17. september 2021 var uppskot um ætlan 

fyri nýggja Fólkaheilsustýrið handað landsstýris-

manninum í Heilsumálum. 

Dátueftirlitið hevur harumframt umboð í ser-

frøðingabólki í arbeiðinum hjá Heilsumálaráðnum 

at endurskoða ílegulógina, sbr. løgtingslóg nr. 62 

frá 17. mai 2005 um gransking í mannaílegum, 

sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 168 frá 16. 

desember 2021. Við árslok var hetta arbeiðið ikki 

liðugt. 

VIRKSEMI 
Í 2021
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3.5. FRÁBOÐANIR UM VAKMYNDATÓL
Sambært § 66, stk. 2 í dátuverndarlógini hevur  

Dátueftirlitið eftirlit við allari viðgerð av persón-

upp lýsingum, sum dátuverndarlógin fevnir um. 

§ 9, stk. 1 í løgtingslóg nr. 178 frá 17. desember 

2020 um yvirvøku við vakmyndatóli hevur við sær, 

at eftirlitsøkið hjá Dátueftirlitinum verður víðkað 

til at fevna um viðgerð av persónupplýsingum 

sambært § 8 í løgtingslógini um vakmyndatól. 

Umframt at hava eftirlit við, um § 8 verður hildin, 

skal Dátueftirlitið, sum nevnt eftir § 66, stk. 2 í 

dátuverndarlógini, hava eftirlit við allari viðgerð 

av persónupplýsingum, sum dátuverndarlógin 

fevnir um. 

Hetta merkir, at Dátueftirlitið hevur eftirlit við um 

myndugleikar, fyritøkur o.o. viðgera persónupp-

lýsingar í samsvari við dátuverndarlógina. Tá ið ein 

myndugleiki, fyritøka o.o. yvirvaka við vakmynda-

tóli, skal tann viðgerð av persónupplýsingum, 

sum fer fram, sostatt vera innan fyri teir karmar og 

uppfylla tær reglur, sum dátuverndarlógin setur. 

§ 9, stk. 1 í vakmyndatólslógini hevur ikki við sær, 

at Dátueftirlitið hevur eftirlit við, at løgtingslógin 

um vakmyndatól sum heild verður hildin. Dátu-

eftirlitið skal m.a. ikki geva loyvi til yvirvøku við 

vakmyndatóli og skal í útgangsstøðinum ikki taka 

støðu til, um yvirvøka er heimilað. Dátueftirlitið 

kann vegleiða um dátuvernd í sambandi við yvir-

vøku, men eftirlitið við, um løgtingslóg um vak-

myndatól verður hildin, liggur hjá politinum. 

Sambært § 9, stk. 2 í løgtingslógini um vakmynda-

tól, skal Dátueftirlitið føra eina skrá yvir vak-

myndatól.  

Sambært viðmerkingunum til løgtingslógina er 

orsøkin til ásetingina í § 9, stk. 2 fyri tað fyrsta 

at halda eyga við gongdini á yvirvøkuøkinum, 

og at tryggja vanligt skilhald á økinum. Yvirvøka 

við vakmyndatóli kann vera eitt inntriv í frælsið 

hjá tí einstaka, og tí er neyðugt at halda eyga við 

gongdini á økinum, eins og ein fráboðanarskylda 

kann hava við sær avmarking í nýtslu. Fyri tað 

næsta skal ein skrá tryggja, at tað er møguligt hjá 

politinum skjótt at kanna, um vakmyndatól eru 

í einum øki, sum er viðkomandi fyri kanning av 

einum ítøkiligum máli. 

Talan er um eina fráboðanarskipan og ikki um eina 

loyvisskipan. Dátueftirlitið skal tí ikki geva loyvi 

til uppseting av vakmyndatólum, men kann tó 

vegleiða um løgtingslógina og dáturættarligu av-

bjóðingarnar við yvirvøku o.s.fr. Um eitt fráboðað 

vakmyndatól greitt er í ósamsvari við løgtings-

lógina, skal Dátueftirlitið sjálvandi eisini gera vart 

við hetta. 

Við ársbyrjan 2021 gjørdi Dátueftirlitið saman 

við Føroya Politi og Løgmansskrivstovuni eina 

vegleiðing um nýggju lógina. Dátueftirlitið kunnaði 

samstundis alment um fráboðanarskylduna. 

Sambært § 11, stk. 2 í løgtingslógini um yvir vøku 

við vakmyndatóli, skuldu vakmyndatól, sum 

vóru sett upp, áðrenn løgtingslógin kom í gildi  

1. januar 2021, fráboðast av nýggjum í seinasta 

lagi 1. juli 2021.

Dátueftirlitið fekk í 2021 161 fráboðanir um vak-

myndatól. Fráboðanirnar fevna um uml. 1842 

vakmyndatól. 

Yvirskipað ber til at siga, at fráboðaðu vakmynda-

tólini serliga eru í handlum, har nógv viðskiftafólk 

er, og á ídnaðarøkjum. 

VIRKSEMI 
Í 2021
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Upplýsingarnar í hesum partinum av árs-

frágreiðingini eru grundaðar á skrásetingina  

av nýggjum málum í journalskipanini hjá Dátu-

eftirlitinum fyri 2021, og viðvíkja sostatt bara 

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 2021. 

Bólking av málum 2017 - 2021
Myndin omanfyri vísir talið av málum og munnligum fyrispurningum frá 2017 til og við 2021. 

Talið á stovnaðum málum í 2021 var 518, og talið á munnligum fyrispurningum var 342.

Tal av fráboðaðum vakmyndatólum Tal av fráboðaðum dátuverndarfólkum

Alment Almenn ráð og stovnarKommunur KommunurPrivat Privat
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Býtið av nýstovnaðum málum í 2021 í tølum
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Málsbýti í prosentum í mun til myndugleikar, fyritøkur o.t. 2020/2021
Á myndini sæst, at tað serliga vóru almennir myndugleikar og privatar fyritøkur, sum vendu sær til 

Dátueftirlitið. Flestu fyrispurningarnir vóru um dátuverndarlógina, sum kom í gildi 1. januar 2021.
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Málsbýti í mun til evnisbólkar
Á myndini sæst, hvussu býtið av málum eru í mun til evni. 

Munnligir fyrispurningar
Í hesum bólki eru bara skrásettir fyrispurningar, har borgarar ella myndugleikar fáa beinleiðis vegleiðing 

umvegis telefon, og tað ikki snýr seg um samskifti í sambandi við verandi ella komandi mál. 

Í 2021 vóru 342 munnligir fyrispurningar skrásettir. Á myndini niðanfyri sæst, hvussu teir munnligu 

fyrispurningarnir, sum vóru avgreiddir í 2021, kunnu bólkast.

Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur, privatpersónar og kommunur 

Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 88
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 126
Privatpersónar 90
Kommunur 31
Advokatar 3
Fjølmiðlar 4

Tilsamans 342
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5.1. PERSÓNUPPLÝSINGAR Á INTERNETINUM 

Dátueftirlitið fekk 22. juni 2021 eina fráboðan 

um trygdarbrot frá Umhvørvisstovuni í sam-

bandi við, at p-tøl vóru í skjølum, sum eru 

almannakunngjørd á talgildu tinglýsingini, 

tinglysing.fo.

Almennir myndugleikar kunnu ikki almanna-

kunngera p-tøl uttan so, at myndugleikin hevur 

fingið samtykki frá tí einstaka, sbr. § 16, stk. 4 

í dátuverndarlógini. 

Almannakunngeringin var ikki ætlað, og í 

málinum var m.a. upplýst, at Umhvørvisstovan 

í sambandi við verkseting av tinglysing.fo hevði 

framt fleiri tiltøk fyri at tryggja, at p-tøl ikki 

vóru í skjølunum, sum vórðu almannakunn-

gjørd. Í tí føri at p-tal varð almannakunngjørt 

hevði Umhvørvisstovan ment eina loysn til at 

tryggja, at p-talið kundi strikast skjótt og lætt.

Umhvørvisstovan upplýsti m.a., at:
n Maskinskrivað p-tøl vóru strikað  

 automatiskt.
n Hondskrivað p-tøl vóru strikað í tann mun,  

 tað hevur borið til at finna tey automatiskt. 
n 3 stakroyndir vóru gjørdar. Hesar fevndu  

 hvør um 200 skjøl. Fyrsta stakroynd vísti, at  

 p-tøl vóru í uml. 15 % av skjølunum, næsta  

 stakroynd vísti 5 % og triðja stakroynd vísti  

 uml. 2 %. 
n Royndarverkætlan hevði verið í gongd síðan  

 oktober 2020. Í hesi verkætlan høvdu  

 peningastovnarnir og Búnaðarstovan  

 atgongd til eina royndarskipan treytað av, at  

 tey boðaðu frá, um tey funnu p-tøl.  

 Endamálið var at staðfesta vavið av p-tølum,  

 sum ikki vóru strikað. Fáar fráboðanir um  

 p-tøl hava verið í royndarverkætlanini. 
n Tinglysing.fo er ment soleiðis, at tað er  

 ómakaleyst at boða frá, tá ið p-tøl verða  

 funnin. 
n Fráboðanin verður send í serskildan  

 teldupostkassa hjá Tinglýsingini. 
n Amboð er ment til at strika p-tøl. 
n Tað er skjótt at taka skjalið niður, strika  

 p-talið og koyra tað upp aftur. Øll starvsfólk  

 á tinglýsingini duga at nýta amboðið. 
n Innanhýsis mannagongdir eru um eftirlit við  

 teldupostkassa og striking av p-tølum  

 skjótast gjørligt. 
n Tinglýsingin hevur heitt á peningastovnarnir  

 um ikki at senda skjøl við hondskrivaðum  

 p-tølum til tinglýsingar. 
n Skjøl við hondskrivaðum p-tølum, sum  

 verða latin til tinglýsingar, verða framyvir  

 skrásett, so tað er lætt at finna tey fram aftur  

 fyri at tryggja, at p-talið er strikað, áðrenn  

 skjølini verða almenn á tinglysing.fo.

Dátueftirlitið staðfesti, at tað er dátuábyrgdarin 

 – í hesum føri Umhvørvisstovan – sum hevur 

skyldu at seta hóskandi tøknilig og bygnaðarlig 

tiltøk í verk fyri at tryggja, at viðgerðin er í 

samsvari við dátuverndarlógina.

5.1.1. Tinglysing.fo

4
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ÚTVALD MÁL  
Í 2021Niðurstøðan í málinum var, at hóast tað var  

stað fest, at p-tøl vóru almannakunn gjørd á 

nýggju loysnini, tinglysing.fo, hevði Um hvørvis   -

stovan grundað á eina ítøkiliga meting við støði 

í verandi tøkniliga støði, verk   setanarkostnaði 

og slagi av viðgerð, vavi, samanhangi og enda-

máli, umframt sannlíku váðunum fyri tey 

skrásettu, sett í verk hóskandi tøknilig og 

bygnaðarlig tiltøk til tess at tryggja, at p-tøl ikki 

vóru í tinglýstu skjølunum, sum vóru løgd á 

tinglysing.fo. 

Dátueftirlitið metti eisini, at tey tiltøk, sum Um-

hvørvisstovan hevði sett í verk til tess at tryggja, 

at p-tøl sum eru almannakunn gjørd, skjótt og 

lætt kundu takast niður, vóru nøktandi. 

Dátueftirlitið metti harumframt, at tey tiltøk, 

sum Umhvørvisstovan hevði sett í verk til tess 

at tryggja, at p-tøl framyvir ikki vóru í skjølum, 

sum verða tinglýst, vóru nøktandi. 

Dátueftirlitið vísti á, at tað er týdningarmikið, at 

teir persónar, sum eru fevndir av trygdarbroti-

num, verða kunnaðir um brotið. 

Sambært § 70, stk. 4 í dátuverndarlógini gav 

Dátueftirlitið tí Umhvørvisstovuni kravboð 

um at kunna tey skrásettu, sum ikki sjálvi 

hava fráboðað, at teirra p-tal er vorðið alment. 

Dátueftirlitið heitti harumframt á Umhvørvis-

stovuna um at kunna alment á heimasíðuni um 

trygdarbrotið og møguligar váðar fyri skrásett í 

hesum sambandi. 

4
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Ein borgari setti seg í samband við Dátueftir-

litið, tí viðkomandi var varugur við, at ein 

fyri tøka hevði almannakunngjørt viðkvæmar 

persónupplýsingar um ein kunda á internet-

inum. 

Dátueftirlitið setti seg í samband við fyritøkuna, 

sum m.a. vísti á, at tað er lógarkrav, at møguligir 

keyparar eru kunnaðir um viðurskifti av týd-

ningi, og at hetta var orsøkin til, at persónupp-

lýsingarnar vóru tøkar á internetinum. Fyri-

tøkan vísti á, at heimildin fyri viðgerðini og 

almannakunngerðini tí var í lóg, sbr. § 12, stk. 

1, nr. 2 í dátuverndarlógini.

Dátueftirlitið metti, at tað var í ósamsvari við 

dátuverndarlógina, at fyritøkan hevði almanna-

kunngjørt viðkvæmar persónupp lýsingar á 

internetinum.

Dátueftirlitið vísti í tí sambandi á, at hóast 

tað er heimilað í lóg at viðgera, undir hesum 

víðarigeva, viðkvæmar persónupplýsingar í 

sambandi við sølu, so er tað ikki heimilað, at 

almannakunngera hesar persónupplýsingar á 

internetinum vísandi til somu heimild.

Dátueftirlitið vísti eisini á, at umframt viðgerðar-

heimild, sbrt. § 12 í dátuverndarlógini, skulu 

meginreglurnar í § 7 í dátuverndarlógini altíð 

fylgjast, tá persónupp lýsingar verða viðgjørdar, 

undir hesum almannakunngjørdar. Dátueftir-

litið metti, at tað ikki var í samsvari við megin-

reglurnar í § 7 at almannakunngera viðkvæmar 

persónupp ýsingar um kundan. Hetta he-

vur m.a. við sær, at tað ikki ber til at grunda 

almannakunn gerð ingina á annað viðgerðar-

grundarlag, t.d. nágreiniligt samtykki.

Dátueftirlitið vísti at enda eisini á, at avgerðin 

ikki hevði við sær, at viðkvomu persónupp-

lýsingarnar skuldu haldast aftur frá møguligum 

keyparum. Viðkvomu persónupp lýsingarnar 

vóru av avgerandi týdningi fyri møguligan 

keypara, og kundu tí gevast víðari grundað á 

heimildina í lóg, sbrt. § 12, stk. 1, nr. 2 í dátu-

verndarlógini.

Avgerðin staðfesti tó, at tað at almannakunn-

gera viðkvæmar upplýsingar á internetinum, 

var ov víðgongt og m.a. í ósamsvari við megin-

regluna um lutfall. 

Niðurstøðan hjá Dátueftirlitinum var sostatt, at 

almannakunngerð av viðkvomum persónupp-

lýsingum á internetinum krevur serliga greiða 

heimild.

5.1.2. Almannakunngerð á internetinum krevur greiða heimild
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Í einum málið fekk Dátueftirlitið fráboðan 

um, at eitt starvsfólk av misgáum hevði lagt 

persónupplýsingar, undir hesum viðkvæmar 

persónupplýsingar, á heimasíðuna hjá arbeiðs-

plássinum, og at upplýsingarnar høvdu verið 

tøkar á heimasíðuni frá uml. kl. 22 um kvøldið 

til uml. kl. 8.30 morgunin eftir.

Í málinum staðfesti Dátueftirlitið m.a., at eitt 

trygdarbrot var farið fram, tá persónupplýsing-

ar, undir hesum viðkvæmar persónupplýsing ar, 

óheimilað vóru latnar víðari til óviðkomandi í 

sambandi við, at tær vóru alment atkomuligar 

á internetinum.

Í málinum var upplýst, at um 20 fólk høvdu 

rættindi at leggja út á heimasíðuna. Sam stundis 

var upplýst, at tað í praksis bert eru 3-5 fólk, 

sum leggja út á heimasíðuna.

Dátueftirlitið vísti á, at ein dátuábyrgdari 

sambært kapittul 5 í dátuverndarlógini hevur 

ábyrgd av at seta hóskandi trygdartiltøk í verk 

fyri at verja rættindi hjá tí einstaka.

Tað merkir m.a., at ein dátuábyrgdari skal skipa 

rættindini hjá brúkarum í sínum skipanum. Í 

hesum sambandi skal ein dátu ábyrgdari tryggja 

sær, at tað ikki eru fleiri fólk enn neyðugt, sum 

hava rættindi at leggja út á heimasíðuna.

Dátueftirlitið vísti á, at tess fleiri hava rættindi 

at leggja út á heimasíðuna, tess øktur er váðin 

fyri trygdarbroti. Dátueftirlitið vísti eisini á, at 

tað óneyðugt økir um váðan fyri, at persónupp-

lýsingar óætlað verða lagdar á heimasíðuna, at 

fleiri óvon starvsfólk hava rættindi at leggja á 

heimasíðuna.

Dátueftirlitið gav dátuábyrgdaranum kravboð 

um at endurskoða brúkararættindini við-

víkjandi heimasíðuni og tryggja sær, at tað ikki 

eru fleiri fólk enn neyðugt, sum hava rætt at 

leggja á heimasíðuna.

Dátueftirlitið vísti harumframt á, at manna-

gongd irnar hjá dátuábyrgdaranum um trygdar-

brot og fráboðan til skrásetta ikki vóru nøktandi. 

Mannagongdir viðvíkjandi viðgerð av persón-

upplýsingum, her undir mannagongdir í sam-

bandi við trygdarbrot, eru við til at tryggja, at 

viðgerðin er í samsvari við dátuverndarlógina.

Mannagongdirnar í sambandi við trygdarbrot 

skulu í minsta lagi fevna um upplýsingar, sum 

skulu latast Dátueftirlitinum í sambandi við 

eina møguliga fráboðan sambært § 47. Sam-

stundis skulu mannagongdirnar fevna um upp-

lýsingar, sum eru viðkomandi í sambandi við 

eina fráboðan til skrásetta sambært § 48.

Í málinum fekk Dátueftirlitið avrit av manna -

gongd í sambandi við trygdarbrot. Manna-

gongd in tók ikki støðu til fráboðan til skrásetta.

Dátueftirlitið vísti á, at endamálið við frá-

boðanini til skrásetta er, at viðkomandi, sum 

eru fevnd av einum trygdarbroti, fáa høvi at 

røkja síni áhugamál og verja seg fyri, at teirra 

rættindi verða brotin. Fráboðan til skrásetta skal 

m.a. í greiðum og skilligum máli lýsa brotið, 

5.1.3. Persónupplýsingar av misgáum lagdar á heimasíðu

4
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sannlíkar avleiðingar av brotinum og tey tiltøk, 

sum dátuábyrgdarin hevur sett í verk ella mælir 

til fyri at handfara brotið.

Dátueftirlitið gav dátuábyrgdaranum kravboð 

um at gera mannagongdir um trygdarbrot, sum 

eisini fevna um fráboðan til skrásetta.

Í ítøkiliga málinum hevði dátuábyrgdarin  

– hóast ongar mannagongdir vóru fyri hesum – 

givið teimum skrásettu boð um trygdarbrotið.

Trygdarbrotið fevndi m.a. um upplýsingar um 

heilsu, diagnosur, sosial og privat viðurskifti 

og familjuviðurskifti, sum vóru almannakunn-

gjørdar á internetinum. Slík almannakunngerð 

kann hava stórar avleiðingar fyri rættindini hjá 

teimum skrásettu.

Metingin hjá Dátueftirlitinum var, at boðini, 

sum dátuábyrgdarin hevði givið teimum skrá-

settu, ikki í nóg stóran mun vegleiddi um 

møguligar avleiðingar og gav heldur ikki 

teimum skrásettu høvi at røkja síni áhugamál og 

verja síni rættindi í nøktandi mun. Fráboðanin 

fevndi ikki um avleiðingar av brotinum, og lýsti 

ikki tiltøk, sum dátuábyrgdarin hevði sett í verk 

fyri at handfara brotið.

Hóast hesa meting helt Dátueftirlitið, at tað 

kundi vera ørkymlandi fyri tey skrásettu, um 

tey av nýggjum fingu eina fráboðan um brotið. 

Niðurstøðan var tí, at dátuábyrgdarin ikki 

skuldi fráboða av nýggjum. Dátueftirlitið legði í 

hesum sambandi serliga dent á, at tey skrásettu 

ítøkiliga vóru kunnaði um, hvar tey kunnu fáa 

fleiri upplýsingar um brotið.

4
ÚTVALD MÁL  

Í 2021
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Í einum eftirlitsmáli kom fram, at ein myndug-

leiki hevði beinleiðis atgongd til skipan hjá 

einum øðrum myndugleika. Í skipanini blivu 

persónupplýsingar viðgjørdar.

Dátueftirlitið vísti á, at tá ið ein myndugleiki 

fær beinleiðis atgongd til persónupplýsingar 

í skipan hjá einum øðrum myndugleika, t.d. 

eina málsviðgerðarskipan, verða vanligu við-

gerðarreglurnar í dátuverndarlógini settar til 

síðis.

Viðgerðarreglurnar hava við sær, at ein myndug-

leiki, sum hevur tørv á upplýsingum, biður um 

hesar, og at myndugleikin, sum fær umbønina, 

ítøkiliga tekur støðu til, um heimild er at geva 

persónupplýsingarnar víðari. Sostatt verður tað 

í hvørjum einstøkum føri ítøkiliga tikin støða 

til, um treytirnar fyri at geva persónupplýsingar 

víðari eru loknar.

Við beinleiðis atgongd til eina skipan, fær 

myndugleikin ístaðin atgongd til allar upp-

lýsingar, sum eru í skipanini uttan ítøkiliga 

meting frá myndugleikanum, sum hevur 

ábyrgd av skipanini, og er hetta í ósamsvari við 

reglurnar í dátuverndarlógini.

Dátueftirlitið vísti á, at av tí, at viðgerðar-

reglurnar á henda hátt verða settar til síðis 

við beinleiðis atgongd, og tí at ein almennur 

myndugleiki skal hava greiða heimild fyri sínum 

virksemi, sum kann vera inntrívandi fyri tann 

einstaka, er tað siðvenjan hjá Dátu eftirlitinum, 

at slík beinleiðis atgongd í útgangsstøðinum 

skal hava greiða lógar heimild. Heimildin í lóg 

er m.a. við til at tryggja gjøgnumskygni fyri 

borgaran o.o. Hóast heimildin verður fingin 

til vega í lóg, skulu m.a. meginreglurnar fyri 

viðgerð av persónupplýsingum og ásetingar um 

trygd í dátuverndarlógini fylgjast.

Av tí, at myndugleikin ikki kundi vísa á 

eina greiða heimild í lóg fyri at geva øðrum 

myndugleika beinleiðis atgongd til skipanina, 

kravdi Dátueftirlitið, vísandi til § 70, stk. 2 í 

dátuverndarlógini, at beinleiðis atgongdin hjá 

hinum myndugleikanum til skipanina bleiv 

steðgað beinanvegin.

5.2. Beinleiðis atgongd til skipanir
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Dátueftirlitið hevur í 2021 havt eftirlit við, 

um handfaringin hjá Landssjúkrahúsinum av 

brotum á persóndátutrygdina – sokallað  

trygdar brot  –  er í samsvari við dátuverndar-

lógina.

Sambært dátuverndarlógini er eitt trygdarbrot 

eitt brot á trygdina, sum førir við sær, at 

persón upplýsingar av tilvild ella ólógliga 

verða burturbeindar, burturmistar, broyttar, 

óheimilað givnar víðari, ella at atgongd verður 

givin til persónupplýsingar, sum eru sendar, 

goymdar ella á annan hátt viðgjørdar.

Í útgangsstøðinum skulu øll trygdarbrot 

fráboðast Dátueftirlitinum. Hetta er tó ikki 

galdandi, um tað er ósannlíkt, at brotið hevur 

við sær ein váða fyri rættindi hjá skrásetta.

Um trygdarbrotið hevur við sær stóran váða fyri 

rættindi hjá skrásetta, skal skrásetti eisini hava 

boð.

Dátuábyrgdarin hevur harafturat skyldu til 

at skjalfesta øll trygdarbrot. Tað hevur ongan 

týdning fyri kravið um skjalfesting, hvat fyri 

slag av trygdarbroti talan er um, og um tað skal 

fráboðast Dátueftirlitinum.

Fyri at dátuábyrgdarin kann halda sínar skyldur 

í dátuverndarlógini, er tað týdningar mikið, at 

starvsfólk verða kunnað um, hvat eitt trygdar-

brot er, og hvørjar skyldur dátuábyrgdarin 

hevur. Starvsfólk kunnu t.d. verða kunnaði 

við innanhýsis mannagongdum, innanhýsis 

kunningar  skrivum, skeiðum, royndum, aware-

ness tiltøkum, tilgjørdum trygdarbrotum o.s.fr.

Í eftirlitinum av Landssjúkrahúsinum kom 

fram, at mannagongdirnar hjá Landssjúkra-

húsinum ikki innihildu nakra lýsing av, hvussu 

trygdarbrot skulu handfarast í mun til dátu-

verndarlógina. Dátueftirlitið gav tí Landssjúkra-

húsinum kravboð um at gera skjalfestar manna-

gongdir fyri handfaring av trygdarbrotum.

Í avgerðini vísti Dátueftirlitið á, at manna gongd-

irnar í minsta lagi skulu innihalda eina lýsing 

av, hvat eitt trygdarbrot er, hvussu trygdar-

brot vera handfarin á Landssjúkrahús inum, at 

tiltøk beinanvegin eiga at verða sett í verk fyri 

at minka um avleiðingina av trygdar brotinum, 

hvussu neyðugar upplýsing ar vera savnaðar 

saman, nær Dátueftirlitið skal fráboðast, 

hvussu Dátueftirlitið skal frá boðast, og nær 

skrásetti skal kunnast um trygdarbrotið. Tað 

skal eisini verða ásett í manna gongd unum, at 

Landssjúkrahúsið hevur skyldu til at skjalfesta 

øll trygdarbrot.

Harafturat gav Dátueftirlitið Landssjúkra-

húsinum kravboð um at gera skrivligt tilfar til 

starvsfólkini, har tey verða kunnað um, hvussu 

trygdarbrot skulu handfarast.

Tað skrivliga tilfarið skal í minsta lagi inni halda 

eina lýsing av, hvat eitt trygdarbrot sambært 

dátuverndarlógini er, hvat starvs fólkini skulu 

gera, um eitt trygdarbrot verður staðfest, hvørji 

tiltøk starvsfólkini eiga at seta í verk fyri at minka 

um avleiðingina av trygdarbrotinum, hvønn tey 

skulu seta seg í samband við, tá eitt trygdarbrot 

verður staðfest, og at Landssjúkrahúsið hevur 

skyldu til at skjalfesta øll trygdarbrot.

5.3. Eftirlit við handfaring av trygdarbrotum hjá Landssjúkrahúsinum
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5.4. TELDUPOSTUR
Teldupostur er sannlíkt vanligasti samskiftismiðil 

í Føroyum í dag, og tað eru fleiri dátuverndar-

spurningar, sum gera seg galdandi, tá tað snýr seg 

um teldupostar.

Dáturáðið hevur tí tvær ferðir í 2021 tikið støðu 

til spurningar, sum hava við teldupost og teldu-

postsamskifti at gera. 

5.4.1. Samskifti umvegis teldupost
Á fundi 11. februar 2021 umrøddi Dáturáðið 

teldupostsamskifti, og hvussu dátuábyrgdarar 

o.o. kunnu tryggja, at trygdin er nøktandi, tá 

persónupplýsingar verða sendar umvegis teldu-

post.

Niðurstøðan hjá Dáturáðnum var, at tann, sum 

sendir persónupplýsingar umvegis teldupost 

eigur at tryggja sær, at teldupostsamskiftið er 

bronglað. Verða viðkvæmar persónupplýsingar og 

persónupplýsingar, sum eru fevndir av trúnaðar-

ásetingum, sendar við telduposti, eigur sendarin 

at vera serliga varin.

Dáturáðið var samt um, at tað til eina og hvørja tíð 

er upp til tann einstaka dátuábyrgdaran at meta 

um, hvørji trygdartiltøk eru hóskandi at seta í 

verk, og at meta um, m.a. hvat slag av brongling 

skal nýtast.

Dáturáðið var tó samt um, at TLS-brongling 

(versión 1.2.) ella annað slag av brongling, sum 

er á sama støði, er eitt lágmark fyri trygd, tá ið 

viðkvæmar persónupplýsingar verða sendar um-

vegis teldupost.

Í summum førum er kanska best at nýta ein annan 

miðil til trygt samskifti enn teldupost sum til 

dømis Mínboks.

Dáturáðið umrøddi hesi sløg av brongling:
n Brongling í flutninginum  

 (“Kryptering på transportlaget” – TLS-brongling)
n End-to-end brongling

Brongling í flutninginum  

(“Kryptering på transportlaget”)  

(TLS-brongling)

TLS (Transport Layer Security) brongling bronglar 

teldupostar undir flutninginum frá sendara til 

móttakara. Telduposturin verður í útgangsstøðinum 

goymdur óbronglaður og atkomuligur á teldu-

postservaranum hjá bæði sendara og móttakara.

End-to-end brongling

Við end-to-end brongling verður innihaldið í 

teldu postinum bronglað. Hetta merkir, at upp-

lýsingarnar verða læstar við einum lykli, áðrenn 

tær verða sendar, og ikki kunnu lesast, fyrrenn 

móttakarin letur teldupostin upp við rætta 

lyklinum.

Dømi um end-to-end brongling eru hesi:

PGP

Við Pretty Good Privacy (PGP), sum fylgir tí so-

nevndu OpenPGP, kann ein og hvør fáa eitt lykla-

par (ein almennan og ein privatan lykil), sum eru 

knýttir til eina ávísa teldupostadressu. Almenni 

lykilin kann almannakunngerast í netbornum upp-

slagi, sum virkar til deiling av lyklum. PGP kann 

tengjast saman við m.a. Outlook og Thunderbird.

S/MIME

Á sama hátt sum við PGP hava sendari og móttakari 

hvør sín almenna og privata lykil. Við S/MIME eru 

almennu lyklarnir hjá pørtunum partur av einum 

‘certifikati’, sum er útgivið av einum sonevndum 

CA (Certificate Authority), sum knýtir virðið á tí 

almenna lyklinum til ein likamligan persón. Tá ið 
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ein teldupostur verður sendur, verður certifikatið 

hjá móttakaranum góðkent grundað á tøkni, sum 

vanliga er innbygd í einum teldupostklienti, og 

sum er ósjónlig fyri brúkaran.

5.4.2. Striking av persónupplýsingum  
í teldupostkassa
Á fundi 7. juli 2021 umrøddi Dáturáðið spurn-

ingin um striking av upplýsingum í teldupost-

kassa (innbakka og útbakka).

Tað eru ikki serligar reglur í dátuverndarlógini 

um striking av telduposti. Hetta skal tí fylgja 

vanligu reglunum. Sambært § 7, stk. 1, nr. 5 

í dátuverndarlógini skulu persónupplýsingar 

goymast soleiðis, at tað ikki ber til at eyðmerkja 

tey skrásettu í longri tíðarskeið enn neyðugt við 

atliti at endamálinum við viðgerðini (meginreglan 

um goymsluavmarking).

Í § 28, stk. 1 í dátuverndarlógini er ásett, nær 

dátuábyrgdarin av sínum eintingum ella eftir 

áheitan frá skrásetta skal strika persónupp-

lýsingar. Tað skal dátuábyrgdarin m.a., tá persón-

upplýsingarnar ikki longur eru neyðugar at náa tí 

endamáli, sum tær vórðu savnaðar ella við gjørdar 

til. Í § 28, stk. 3 eru undantøk frá útgangs støðinum 

í stk. 1 um striking.

Hetta hevur við sær, at dátuábyrgdarin sjálvur 

skal meta um, hvussu leingi upplýsingar skulu 

goymast. Hetta fevnir eisini um upplýsingar í 

teldupostum.

Í metingini av, hvussu leingi upplýsingar í teldu-

postkassa kunnu goymast, hava skyldurnar í 

dátuverndarlógini um trygd eisini týdning. Sum 

heild verður onnur viðgerð í teldupostkassanum 

enn at senda og móttaka ikki skrásett ella loggað. 

Tað merkir, at tað ikki ber til at hava eftirlit við, 

um reglurnar í dátuverndarlógini verða fylgdar, tá 

persónupplýsingar liggja í teldupostkassanum.

Umframt at skilja ímillum vanligar og viðkvæmar 

persónupplýsingar í spurninginum um striking 

av teldupostum, er tað eisini viðkomandi at skilja 

ímillum almennar myndugleikar og fyritøkur/

feløg.

Niðurstøðan hjá Dáturáðnum var hendan:

Almennir myndugleikar

Almennir myndugleikar hava skyldu at skjalføra 

upplýsingar, sum eru av týdningi fyri mál ella máls-

viðgerð. Almennir myndugleikar eiga tí at tryggja 

sær, at starvsfólk skjalføra teldu postar, sum tey 

móttaka. Um telduposturin inni heldur viðkvæmar 

persónupplýsingar skal teldu posturin strikast í 

teldupostkassanum, tá hann er journaliseraður. Á 

henda hátt eru viðkvomu persónupplýsingarnar 

fluttar í eina skipan, sum hevur nøktandi trygd, 

og sum t.d. loggar nýtslu.

Journalisering og striking av hesum teldupostum 

skal fara fram innan 30 dagar.

Fyritøkur og feløg

Fyri fyritøkur og feløg er útgangsstøðið tað sama 

sum fyri almennar myndugleikar. Tað eru tó 

fyritøkur og feløg, sum ikki hava aðrar skipanir 

enn teldupost, og sum tí ikki hava eina tryggari 

skipan at flyta viðkvæmar persónupplýsingar í.

Nær hesar fyritøkur og feløg skulu strika 

viðkvæmar persónupplýsingar úr teldupost-

kassum er ein ítøkilig meting grundað á megin-

regluna um goymsluavmarking, sum hevur við 

sær, at dátuábyrgdarin sjálvur skal meta um, 

hvussu leingi upplýsingarnar kunnu goymast.



Dátueftirlitið  Ársfrágreiðing 2021 25

ÚTVALD MÁL  
Í 2021

Hetta hevur m.a. við sær, at teldupostur kann 

goymast:
n til málið er avgreitt
n til møgulig lógarásett krøv um varðveiting í  

 ávíst tíðarskeið eru farin
n til møgulig krøv hjá ella ímóti  

 dátuábyrgdaranum eru fyrnað

Tað er í útgangsstøðinum ikki ein haldgóð grund-

geving fyri at goyma viðkvæmar persónupp-

lýsingar í einum teldupostkassa, at dátuábyrgd-

arin skal hava atgongd til upplýsingarnar uttan 

hóvasták, ella at tað møguliga um nøkur ár kann 

vera viðkomandi, at upplýsingarnar eru tøkar. 

Hesi yvirskipaðu sjónarmið skulu sjálvsagt vigast 

upp ímóti tørvinum at varðveita vitan og møgu-

leikanum hjá dátuábyrgdaranum at virka effektivt.

Metingin er ítøkilig fyri hvørja fyritøku ella felag 

sær og tí ber ikki til at áseta eina almenna freist. Tó 

er greitt, at metingin við støði í atlitunum omanfyri 

hevur við sær, at upplýsingar kunnu goymast í 

teldupostkassanum í væl meira enn 30 dagar.

Vanligar persónupplýsingar

Dátuverndarlógin hevur ikki við sær, at ein teldu-

postkassi altíð skal vera tómur. Teldupostar, sum 

ikki innihalda aðrar persónupplýsingar enn teldu-

postadressu, navn, starvsheiti o.tíl. hjá sendara, 

kunnu sakliga goymast í einum teldupostkassa í 

nógv longri tíðarskeið enn viðkvæmar persónup-

plýsingar.

5.5. NÝTSLA AV CLOUDLOYSNUM
Á fundi 5. mai 2021 umrøddi Dáturáðið dátu-

vernd og nýtslu av cloudloysnum. Semja var um, 

at yvirskipað eru trý viðurskifti, sum eru av ser-

ligum týdningi, um ein dátuábyrgdari ætlar at 

nýta cloudloysnir.

1. Flutningur av persónupplýsingum úr 

Føroyum

Tá cloudloysnir verða nýttar, verða upplýsingar 

vanliga fluttar úr Føroyum. Dátuverndarlógin 

hevur reglur um flutning av persónupplýsingum 

úr Føroyum, sum skilja ímillum flutning til útlond, 

t.e. ES- og EBS-lond, og flutning til triðja lond o.a., 

t.e. lond, sum ikki eru limir í ES ella EBS. 

Verndarstøðið í Føroyum og í ES/EBS-londunum 

er mett at vera á sama støði, og tí kann flutningur 

av persónupplýsingum til útlond fara fram uttan 

loyvi el.tíl. við støði í § 59 í dátuverndarlógini.  

Útgangsstøðið er hinvegin, at persónupp lýsingar 

ikki kunnu flytast til triðjalond, tí hesi ikki tryggja 

eitt nøktandi verndarstøði. Bert um serlig heimild 

er fyri hesum, kunnu upplýsingar flytast til hesi 

lond. 

Persónupplýsingar kunnu m.a. flytast til eitt 

triðja land: 
n um landsstýrismaðurin hevur ásett, at triðja- 

 landið tryggjar nøktandi verndarstøði (§ 60)
n um fullgóð trygd er fyri verndini av persón- 

 upplýsingum (§ 61)

Í kunngerð nr. 175 frá 16. desember 2020 er ásett, 

at 13 ymisk triðjalond hava nøktandi verndar-

støði.

Fullgóð trygd kann m.a. veitast í standard-

ásetingum um dátuvernd, sum eru góðkendar av 

landsstýrismanninum. 

Ætlar dátuábyrgdarin at nýta cloudloysnir mælir 

Dátueftirlitið fyrst og fremst til, at dátu ábyrgdarin 

tryggjar sær, at upplýsingarnar vera goymdar í 

einum ES- ella EBS-landi.
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Í loysnum hjá stórum altjóða tænastuveitararum 

er í útgangsstøðinum møguligt at velja, at persón-

upp lýsingar ikki skulu flytast út úr ES/EBS. 

Um tað ikki ber til at tryggja sær, at upplýsingar-

nar vera verandi í ES/EBS, er umráðandi at finna 

útav, hvar upplýsingarnar fara. Vera upplýsingar-

nar goymdar í einum av teimum 13 tryggu triðja-

londunum, kunnu upplýsingarnar flytast til við-

komandi land, sambært § 60 í dátuverndarlógini 

og kunngerðini um nøktandi verndarstøði. 

Vera upplýsingar goymdar í einum ótryggum 

triðja landi skal dátuábyrgdarin tryggja sær, at 

grundarlag er fyri flutninginum. Hetta grundar-

lagið er oftast standardásetingar um dátuvernd, 

sum veita fullgóða trygd, sbrt. § 61. Tað merkir, 

at sjálvt um landið, sum avtaluparturin er í, ikki 

tryggjar nøktandi verndarstøðið, kunnu partar nir 

sínamillum avtala eitt nøktandi støði. 

Stóru tænastuveitararnir hava ofta góðkendar 

standardásetingar um dátuvernd sum part av 

sínum standardtreytum fyri at nýta loysnina, um 

upplýsingar ikki vera goymdar í ES/EBS.

2. Dátuviðgeri og dátuviðgeraravtala 

Tá ein cloudloysn verður nýtt er talan um eina 

dátuviðgerarstøðu. Veitarin av cloudloysnini er 

dátuviðgeri hjá stovni ella fyritøku, og tí skal ein 

avtala skipa viðurskiftini millum partarnar, sbrt. § 

41, stk. 2 í dátuverndarlógini. 

Tá man velur eina cloudloysn, er tað neyðugt at 

kanna, um viðkomandi tænasta bjóðar eina avtalu 

um viðgerð av persónupplýsingum, og hvørjar 

ásetingar eru í hesu avtalu. Um tað framgongur, 

at avtalan er “GDPR-compliant” lýkur hon í 

útgangsstøðinum eisini krøvini í føroysku lógini.

 

Verða upplýsingar fluttar til eitt ótrygt triðjaland 

framgongur hetta ofta av avtaluni, undir hesum 

eisini, hvat grundarlagið undir flutninginum 

so er, t.d. um tað eru standardásetingarnar 

um dátuvernd hjá ES-nevndini, sum eisini eru 

góðkendar í Føroyum, sbrt. § 61, stk. 2.

3. Trygd í sambandi við viðgerðina av 

persónupplýsingum

Sambært § 46 skal dátuábyrgdarin seta hóskandi 

tøknilig og bygnaðarlig tiltøk í verk fyri at 

tryggja eitt verndarstøði, sum hóskar til váðarnar 

við viðgerðini. Dátuábyrgdarin skal í hesum 

sambandi hava fyrilit fyri verandi tøkniliga støði, 

verksetanarkostnaði og slagi av viðgerð, vavi, 

samanhangi og endamáli, umframt sannlíku 

váðunum fyri tann einstaka. 

Ásetingin um viðgerðartrygd byggir á eina váða-

grundaða tilgongd til dátuvernd. Tað merkir, at 

tá mett verður um, hvat trygdarstøðið skal verða, 

verða serlig atlit tikin til teir váðar, sum standast 

av viðgerðini. Hetta hevur yvirskipað við sær, at jú 

størri váðin er, jú hægri krøv eru til trygdina.

§ 46 er eisini galdandi, um dátuábyrgdarin 

velur cloydloysnir. Hetta hevur við sær, at dátu-

ábyrgdarin ítøkiliga eigur at meta um teir váðar, 

sum standast av at nýta eina cloudloysn. Tað er 

grundleggjandi tann sama váðameting, sum skal 

gerast um persónupplýsingar verða goymdar í 

Føroyum ella uttanfyri Føroyar. Tó er eyðsæð, at 

tað ikki eru somu váðar, sum gera seg galdandi.

Um niðurstøðan av váðametingini er, at váðin er ov 

høgur, og at tey trygdartiltøk, sum dátu ábyrgdarin 

kann seta í verk ella sum cloudloysnin bjóðar, ikki 

í nøktandi mun minka um hesar váðar, er neyðugt 

at finna eina aðra loysn.
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5.6. ALMANNAKUNNGERING OG DEILING  
AV MYNDUM
Á fundi 11. februar 2021 umrøddi Dáturáðið 

siðvenjuna hjá Dátueftirlitinum í mun til almanna-

kunngering og deiling av myndum.

Siðvenjan hjá Dátueftirlitinum var áður, at munur 

varð gjørdur á andlitsmyndum og støðumyndum.

Ein andlitsmynd er ein mynd av einum ella fleiri 

persónum, har tað er andlitið, sum skal vísast. Ein 

støðumynd er ein mynd, sum hevur til enda máls 

at avmynda og lýsa eina støðu. Akkurát hvør tað 

er, sum er á myndini, hevur minni týdning enn 

høvuðsinnihaldið í myndini. Dømi um hetta kann 

vera fleiri fólk, sum eru avmyndað til eina konsert, 

til eitt ítróttartiltak, í einum skúlagarði, í einum 

grindadrápi ella til aðrar hendingar, sum hava 

almennan áhuga.

Siðvenjan var, at andlitsmyndir bara kunnu 

almannakunngerast, um samtykki verður fingið 

frá viðkomandi, ímeðan støðumyndir kunnu 

almanna kunngerast, sjálvt um samtykki ikki er 

fingið frá viðkomandi á myndini.

Í Dáturáðnum var umrøtt, at myndir, har tað er 

møguligt at eyðmerkja fólk á, í nógv størri mun 

verða deildar á internetinum og á sosialum miðlum 

í dag, enn tá siðvenjan hjá Dátueftirlitinum bleiv 

løgd. Góðskan á myndunum er eisini blivin nógv 

betri, og hetta ger tað lætt at eyðmerkja fólk. Hetta 

ger, at tað í praksis kann verða trupult at gera 

mun á, um talan er um eina støðumynd ella eina 

andlitsmynd.

Á fundinum var avgjørt, at Dátueftirlitið skuldi 

broyta siðvenju. Dátueftirlitið fer framyvir 

ikki longur at gera mun á støðumyndum og 

andlitsmyndum. Ístaðin skal ein heildarmeting 

gerast av myndini og endamálinum við at deila 

myndina. Metast skal í hvørjum einstøkum føri, 

um myndin kann almannakunngerast ella deilast 

uttan samtykki.

Hetta merkir, at myndir í útgangsstøðinum kunnu 

almannakunngerast uttan samtykki frá teimum 

avmyndaðu, um myndin er meinaleys og ikki er 

niðrandi fyri tey avmyndaðu. Hinvegin merkir 

hetta í útgangsstøðinum, at fólk skulu samtykkja 

til almannakunngerð av myndum, sum eru tiknar 

t.d. í læknahølum, bankum ella á barrum.

Um tað er møguligt at eyðmerkja persónar á 

eini mynd, sum skal almannakunngerast, er tað 

skyldan hjá dátuábyrgdaranum at meta, eftir 

hvørjum heimildargrundarlagi hetta kann fara 

fram.

Viðmerkjast skal, at hóast ein mynd kann 

almannakunngerast uttan samtykki frá 

persóninum, sum er avmyndaður, eigur tann, sum 

tekur myndina í útgangsstøðinum at kunna um, 

at mynd verður tikin, so at viðkomandi hevur 

møguleika at bera seg undan.

5.7. DÁTUÁBYRGD
Dátueftirlitið fekk í einum máli eina fráboðan 

um trygdarbrot frá einum arbeiðsgevara. Í frá-

boðanini var lýst, at eitt álitisfólk, sum skuldi 

senda ein teldupost til limirnar í fakfelag, hevði 

sent ein teldupost til skeivar móttakarar, soleiðis 

at eisini persónar, sum ikki vóru limir í fakfelag-

num fingu teldupostin. 

Grundað á fráboðanina tók Dátueftirlitið spur-

ningin um dátuábyrgd upp, tá álitisfólk viðgera 

persónupplýsingar um limir í fakfelag.

Álitisfólkið er í starvi hjá arbeiðsgevaranum, men 

skal harumframt virka sum talsfólk fyri starvs-

felagarnar í viðurskiftum við leiðsluna. Uppgávan 
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sum álitisfólk kemur afturat vanliga starvinum og 

teimum uppgávum, sum álitisfólkið skal loysa fyri 

arbeiðsgevaran. 

Álitisfólkið er millumlið millum leiðsluna á 

arbeiðs plássinum, tann starvssetta og við komandi 

fakfelag. Álitisfólkið skal røkja áhuga málini hjá 

fakfelagnum og áhugamál hjá starvs fólkunum í 

sínum virki. Álitisfólkið skal í hesum samanhangi 

m.a. hjálpa til at finna loysnir í ítøkiligum málum, 

har sum ósemja er millum arbeiðsgevara og 

arbeiðs  takara. Leikluturin hjá álitisfólkinum kann 

vera ymiskur alt eftir, hvat arbeiðspláss talan er 

um, hvør sáttmáli og hvat felag talan er um. 

Niðurstøðan hjá Dátueftirlitinum var, at álitisfólk í 

útgangsstøðinum virkar eftir boðum frá avvarðandi 

fakfelag. Tað er tískil í flestu førum fakfelagið, 

sum er dátuábyrgdari fyri tær upplýsingar, sum 

álitisfólkið viðgerð. Virkar álitisfólkið uttanfyri 

heimild – t.d. ímóti boðum frá fakfelagnum – 

kann niðurstøðan vera, at tað er álitisfólkið sjálvt 

sum er dátuábyrgdari.

Dátueftirlitið vísti í tí sambandi eisini á, at 

ábyrgdar býtið ikki broytist, um eitt álitisfólk nýtur 

KT-útgerð hjá arbeiðsgevaranum í starvi sínum 

sum álitisfólk, t.d. nýtsla av telduskipanini hjá 

arbeiðsgevaranum. 

Dátueftirlitið vísti á, at leikluturin hjá arbeiðs-

gevaranum í hesum høpi er yvirskipað at veita 

tekniska hjálp og trygdarhjálp. Arbeiðsgevarin 

tekur støðu til – grundað á eina váðameting, sbrt. 

§ 46 í dátuverndarlógini – hvørji hjálpartól skulu 

nýtast í viðgerðini, meðan fakfelagið tekur støðu 

til endamálini við viðgerðini. 

Sum útgangsstøði er arbeiðsgevarin heldur ikki 

at rokna sum dátuviðgeri, tá arbeiðsgevarin 

veitir álitisfólkinum ella fakfelagnum tílíka 

tekniska hjálp. Orsøkin er m.a., at tað ikki er 

møguligt hjá álitisfólkinum ella fakfelagnum at 

geva arbeiðsgevaranum boð um viðgerðina av 

persónupp lýsingum ella hava eftirlit við við-

gerðini, sum eru grundleggjandi treytir í einum 

dátuviðgerðarsambandi. 

Fakfelagið og arbeiðsgevarin eru heldur ikki felags 

dátuábyrgdarar, sbrt. § 39 í dátuverndarlógini. 

Orsøkin er, at endamálið við viðgerðini – í 

hesum føri arbeiðið sum álitisfólk – ikki verður 

ásett í felag av arbeiðsgevara og fakfelag, men av 

fakfelagnum eina. 

Tá arbeiðsgevarin goymir persónupplýsingar – 

t.d. í Outlook – er tað ein viðgerð av persónupp-

lýsingum. Av tí, at viðgerðin hvørki fer fram sum 

liður í einum dátuviðgerðarsambandi ella grundað 

á eina avtalu um felags dátuábyrgd, er nýtslan 

hjá álitisfólkinum ella fakfelagnum av KT-út-

gerð arbeiðsgevarans eitt slag av víðarigeving av 

persónupplýsingum, har sum arbeiðsgevarin 

verður sjálvstøðugur dátuábyrgdari í tann mun 

persónupplýsingarnar vera goymdar.

5.8. LANDØKISÁSETINGIN Í § 5, STK. 2  
Í DÁTUVERNDARLÓGINI
Dátueftirlitið tók í einum ítøkiligum máli støðu 

til landøkisásetingina í § 5, stk. 2 í dátuverndar-

lógini.

Ein amerikonsk fyritøka fráboðaði eitt trygdarbrot 

til Dátueftirlitið. 263 føroyingar vóru fevndir av 

brotinum.

Upplýsingarnar, sum vóru fevndar av brotinum, 

vóru: bústaður, teldupostbústaður, telefon-

nummar, føðingardagur, loyniorð og svar uppá 

ymiskar spurningar.
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Fyritøkan upplýsti, at tey, sum vóru fevnd av 

brotinum, fingu eina fráboðan frá fyritøkuni um 

trygdarbrotið við frágreiðing um, hvat er hent, 

hvørjar upplýsingar eru fevndar av brotinum, 

hvørjar avleiðingar brotið kann hava við sær, 

og hvørji stig fyritøkan hevur tikið fyri at steðga 

brotinum.

Dátueftirlitið viðgjørdi málið eftir dátuverndar-

lógini. Dátuverndarlógin er galdandi fyri út lendskar 

fyritøkur, t.e. fyritøkur, sum ikki eru staðsettar í 

Føroyum, um viðgerðin viðvíkur útboði av vørum 

ella tænastum til persónar í Føroyum, ella talan er 

um yvirvøku av atferðini hjá skrásettum, um teirra 

atferð fer fram í Føroyum.

Ein útlendsk fyritøka verður ikki uttan víðari 

fevnd av dátuverndarlógini um fyritøkan hevur 

eina heimasíðu, sum er atkomulig úr Føroyum ella 

um fyritøkan hevur eina teldupostadressu, sum 

føroyingar kunnu skriva til.

Tá Dátueftirlitið kannaði málið nærri vísti tað seg, 

at tann amerikanska fyritøkan ikki bjóðaði nakra 

tænastu út, sum vendi sær beinleiðis til persónar 

í Føroyum. Heimasíðan hjá fyritøkuni var ikki 

á føroyskum, og fyritøkan hevði ikki nakran 

føroyskan bústað. Dátueftirlitið kundi tí staðfesta, 

at fyri tøkan ikki bjóðaði vørur ella tænastur, sum 

venda sær beinleiðis til tann føroyska marknaðin, 

og at talan heldur ikki var um yvirvøku av atferðini 

hjá persónum í Føroyum.

Niðurstøðan hjá Dátueftirlitinum var, at fyritøkan 

ikki varð fevnd av dátuverndarlógini. Dátueftir-

litið gjørdi tí ikki meira í málinum.

5.9. GÓÐKENNING AV BINDANDI 
FYRITØKUREGLUM
Í einum ítøkiligum máli fekk Dátueftirlitið fyri-

spurning um góðkenning av bindandi fyritøku-

reglum (binding corporate rules) sambært § 61, 

stk. 3 í dátuverndarlógini. 

Sambært § 61, stk. 3 í dátuverndarlógini – sum 

er í kapitli 6 um flutning av persónupplýsingum 

úr Føroyum – kann fullgóð trygd fyri vernd 

av persónupplýsingum í sambandi við 

flutning við fyrivarni fyri góðkenning frá 

Dátueftirlitinum veitast í sáttmálaásetingum 

ímillum dátuábyrgd aran ella dátuviðgeran og 

dátu ábyrgdaran, dátuviðgeran ella móttakaran av 

persónupplýsingum í triðjalandinum o.a.

Í málinum var upplýst, at føroysk fyritøka hevði 

samstarvsavtalu við fyritøku í Danmark. Danska 

fyritøkan var dátuviðgeri hjá føroysku fyritøkuni. 

Danska fyritøkan hevði undirdátuviðgerðar í 

ótryggum triðjalondum, sum vóru partar av sama 

samtaki, og sum upplýsingar frá føroysku fyri-

tøkuni eisini skuldu sendast til. 

Sum grundarlag undir flutninginum úr Danmark 

til (undir)dátuviðgerðar í samtakinum í ótryggum 

triðjalandi, var upplýst, at danska fyritøkan nýtti 

bindandi fyritøkureglur, sum vóru góðkendar av 

danska dátueftirlitinum. 

Í dátuviðgerðaravtaluni hjá føroysku og donsku 

fyritøkuni var ásett, at allur flutningur av persón-

upplýsingum til undi rdátuviðgerar uttan fyri 

ES/EBS skuldu fara fram grundað á bindandi 

fyritøkureglurnar hjá donsku fyritøkuni. 

Grundað á eina ítøkiliga meting, metti Dátu-

eftirlitið at ásetingarnar í dátuviðgerðaravtaluni 

millum føroysku og donsku fyritøkuna veittu full-

góða trygd fyri dátuverndini, sbrt. § 61, stk. 3.  

Flutningur av persónupplýsingunum til ótrygg 

triðjalond kundi tískil fara fram. 
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6.1. TRIÐJALANDSGÓÐKENNING 
FRÁ ES NEVNDINI
Innlendismálaráðið søkti í 2005 ES-nevndina um 

at góðkenna Føroyar sum eitt trygt triðjaland í 

persónsupplýsingarhøpi. 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.

Triðjalands góðkenningin hevur við sær, at Føroyar 

komu á listan yvir trygg triðjalond og hevur 

havt týdning fyri føroyskar fyritøkur, herundir 

peningastovnar, sum samskifta nógv við útheimin.

Avgerðin um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt 

triðjaland kom í gildi tann 15. juni 2010. 

Í sambandi við, at ES-fyriskipanin General Data 

Protection Regulation (GDPR) kom í gildi í 2018 

hevur ES-nevndin arbeitt við at endurskoða tær 

góðkenningar, sum eru givnar eftir reglunum, 

sum áður vóru galdandi. ES-nevndin hyggur í 

hesum sambandi eisini at føroysku góðkenningini. 

Arbeiðið við at endurskoða føroysku góð-

kenningina er ikki liðugt enn.

6.2. TRIÐJALANDSGÓÐKENNING AV OG FRÁ 
SAMEINDA KONGSRÍKINUM
ES-nevndin góðkendi 28. juni 2021 Sameinda 

Kongsríkið sum trygt triðjaland viðvíkjandi 

flutningi av persónupplýsingum. Hetta hevur við 

sær, at persónupplýsingar kunnu flytast frítt úr ES 

til Sameinda Kongsríkið.

Avgerðin hevði samstundis við sær, at tað bleiv 

staðfest, at Sameinda Kongsríkið góðkennir ES- og 

EBS-londini sum trygg. Persónupplýsingar kunnu 

tí eisini flytast frítt úr Sameinda Kongsríkinum til 

ES/EBS.

Av týdningi fyri Føroyar, staðfesti avgerðin eisini, at 

Sameinda Kongsríkið góðkendi tey triðjalondini, 

sum ES fyri 1. januar 2021 hevði góðkent sum 

trygg. Tað fevnir m.a. um Føroyar. Tað merkir, at 

persónupplýsingar framhaldandi kunnu flytast 

frítt úr Sameinda Kongsríkinum til Føroyar. 

Sambært avgerðini skal Sameinda Kongsríkið fyri 

árslok 2024 endurskoða góðkenningina av m.a. 

Føroyum.

Sambært kunngerð nr. 175 frá 16. desember 2020 

um triðjalond, sum hava nøktandi verndarstøði 

viðvíkjandi flutningi av persónupplýsingum, er 

Sameinda Kongsríkið góðkent sum trygt triðjaland 

í Føroum. Tað merkir, at persónupplýsingar frítt 

kunnu flytast úr Føroyum til Sameinda Kongsríkið.

://6  ALTJÓÐA SAMSTARV

Tað, sum eyðkennir londini rundanum okkum, tá talan er um vernd av 
persónupplýsingum, er eitt víttfevnandi altjóða samstarv. Hetta samstarv hevur 
stóran týdning, og er neyðugt orsakað av, at persónupplýsingar ofta verða fluttar um 
landamørk. Tá ið tað er møguligt, luttekur Dátueftirlitið í hesum samstarvi. 

ALTJÓÐA  
SAMSTARV
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6.3. GÓÐKENNING AV STANDARDÁSETINGUM 
UM FLUTNING TIL TRIÐJALOND
Í dátuverndarlógini verður munur gjørdur á, um 

persónupplýsingar verða fluttar til útlond, trygg 

triðjalond ella ótrygg triðjalond.

Er talan um flutning til útlond ella trygg trið-

jalond, kann flutningurin av persónupplýsingum 

sum útgangsstøði fara fram uttan serliga heimild. 

Flutningur til ótrygg triðjalond krevur hinvegin, 

at fullgóð trygd verður veitt fyri viðgerðini av 

persónupplýsingum, ella at eitt av undantøkunum 

í dátuverndarlógini ger seg galdandi.

Ein dátuábyrgdari ella dátuviðgeri kann sostatt 

flyta persónupplýsingar til eitt sokallað ótrygt 

triðjaland, um viðkomandi veitir fullgóða trygd, 

og treytað av, at rættindi og virkin rættarstig fyri 

skrásett eru tøk.

Sambært § 61, stk. 2, nr. 2 kann fullgóða trygdin 

veitast í standardásetingum um dátuvernd, sum 

eru góðkendar av landsstýrismanninum eftir um-

mæli frá Dátueftirlitinum.

Í mars 2021 boðaði Dátueftirlitið frá, at Dátu-

eftirlitið hevði mælt Løgmansskrivstovuni til at 

góðkenna standardásetingar hjá ES-nevndini um 

flutning av persónupplýsingum til ótrygg triðja-

lond, og at Løgmansskrivstovan hevði boðað 

Dátueftirlitinum frá, at løgmaður góðkendi 

áseting arnar.

Tað merkir, at føroyskar fyritøkur o.o. kunnu 

brúka standardásetingarnar hjá ES nevndini, tá 

persónupplýsingar verða fluttar úr Føroyum til 

ótrygg triðjalond. Standardásetingarnar tryggja, at 

dátuverndin er á einum nøktandi støði.

Í juni 2021 samtykti ES-nevndin nýggjar standard-

ásetingar um dátuvernd at nýta, tá persónupp-

lýsingar verða fluttar til ótrygg triðja lond. Nýggju 

standardásetingarnar vóru góðkendar í Føroyum í 

september. 

ALTJÓÐA  
SAMSTARV
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