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Góðan dag Jósup. 
 
Dátueftirlitið heldur, at lógaruppskotið er sera ógreitt, tá um viðgerð av persónsupplýsingum ræður, 
serliga  vísandi til ta broyting, sum í telduposti dagfestur hin 1. februar 2019 varð sendur Dátueftirlitinum. 
 
 
Sambært hesum verður ein serliga týðandi broyting gjørd í § 15 harvið at p-talið, sum sambært 
upprunauppskotinum ikki skuldi útflyggjast úr Virkisskránni, nú tó skal útflýggjst almennum myndugleikum. 
 
Tað fylgja ongar serligar viðmerkingar við hesari broyting, og tað er tí ikki gjørt greitt, hvør orsøkin er til 
hesari. 
Broytingin elvir villeiðandi avleiðing fyri viðmerkingarnar til lógaruppskotið. 
 
Tað er tískil eitt nú ikki greitt fyri Dátueftirlitinum, hvørt § 11, 3. stykki í persónsupplýsingarlógini verður 
hildin, um uppskotið vinnur frama ? 
Dátueftirlitið heldur, at lógaruppskotið fer inn á eitt økið, har neyðugt er gera sær greitt, hvørt ikki eitt 
samtykki frá teimum skrásettu til umrøddu víðarilatan er neyðugt, sí § 11, 3. stykki í 
persónsupplýsingarlógini.  
Dátueftirlitið kann, sum nevnt, ikki út frá tí tilfari, ið her er latið Dátueftirlitinum fáa greiði á hesum! 
 
 
Umframt undrast Dátueftirlitið á orðingina í § 7 hareftir Virkisskráin hevur heimild til at heinta og útflýggja 
grundardátur úr øðrum skráum eisini úr fólkayvirlitinum. 
 
Hvørjar upplýsingar er talan um ? P-tøl t.d.?  Dátueftirlitið heldur ikki, at viðmerkingarnar til § 7 eru 
nøktandi, tí tað er ógreitt, hvør avleiðingin er sæð í mun til persónsupplýsingarlógina. 
 
Heldur ikki § 2 er greið, tí sambært viðmerkingunum skulu grundardáturnar verða atkomiligar hjá øllum 
áhugaðum, og grundardátur eru allýstar sum eitt nú ”navn, adressa og p-tal hjá stjórn”, sí § 2, 1. nr. 7 og 8 
og  § 2, 2. nr. 7 ? 
Hvussu skal hetta skiljast ? 
Tað verður í upprunauppskotinum í viðmerkingunum víst til, at sambært § 15, 2 skulu p-tøl ikki útflýggjast 
úr virkisskránni, men tað er júst, tað, sum so verður broytt við einari handavending,  meðan hoyringin fer 
fram, og uttan at hetta er umrøtt og grundað ? 
Dátueftirlitið mælir staðiliga frá hesari áseting. 
 
Umframt setir Dátueftirlitið spurnartekin við ásetingina um, at dagføring av persónsupplýsingum heldur 
fram í heili 10 ár aftaná, at viðkomandi persónur er vorðin óvirkin í eindini ?  
 
Hvør er orsøkin til hesa sera longu viðgerð og varðveiting av persónsupplýsingum. 
Dátueftirlitið mótmælir hesum, og vísir á, at sambært § 8 í persónsupplýsingarlógini tekur øll viðgerð av 
persónsupplýsingum støði í , at hon skal vera neyðug, viðkomandi, og ikki skal fevna um meira enn neyðugt 
ella verða varðveitt longur enn neyðugt er við atliti at upprunaendamálinum. 
Uppskotið er at síggja til ikki í tráð við hesa áseting. 
 


