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Viðvíkjandi.: Viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um sjófeingi 

Dátueftirlitið skal fyrst og fremst vísa á, at fýra yrkadagar at viðgera lógaruppskot er alt ov stutt og 

problematiskt í einum demokratiskum samfelag. 

 

Dátueftirlitið hevur ikki havt møguleika at viðgera uppskotið í heilum líki. Dátueftirlitið hevur 

kortini viðmerkingar til §§ 62, 11, 13, 15 og 34 í uppskotinum. 

 

Í mun til § 62 skal Dátueftirlitið vísa á, at tá ið myndugleikar við heimild í lóg flyta 

persónsupplýsingar til útlond, sum eru nevnd í skjali 1 í kunngerð nr. 31 frá 21. mars 2019 um 

flutning av persónsupplýsingum til útlond, skal flutningurin fráboðast Dátueftirlitinum, áðrenn 

flutningurin kann fara lógliga fram, sbrt. § 1 í kunngerðini.  

 

Flutningur til útlond, altjóða ella millumtjóðafelagsskapir, sum ikki eru nevnd í skjali 1 í kunngerð 

nr. 31 frá 21. mars 2019 um flutning av persónsupplýsingum til útlond, krevur loyvi frá 

Dátueftirlitinum frammanundan, sbrt. § 17 í persónsupplýsingalógini (t.e. løgtingslóg nr. 73 frá 8. 

mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 17 mai. 2003). 

 

Sum dátuábyrgdari skal Fiskimálaráðið tryggja sær, at myndugleikin o.o., sum móttaka 

persónsupplýsingar, viðgera persónsupplýsingarnar í samsvari við meginreglurnar í 

persónsupplýsingalógini og reglurnar um trygd í trygdarkunngerðini (t.e. kunngerð nr. 28 frá 27. 

februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum), soleiðis at viðgerðin nøktar 

tær treytir, sum lógin setir um trúnað, sjálvræðisrætt og innlit, eins og dátuábyrgdarin við 

fyriskipanarligum, tekniskum og fysiskum tiltøkum tryggjar, at persónsupplýsingar ikki av tilvild 

ella ólógliga verða burturbeindar, burturmistar ella minka í virði, og at óviðkomandi ikki fáa 

kunnleika til persónsupplýsingarnar, misbrúka tær ella annars ólógliga viðgera tær. Tiltøkini skulu 

vera skjalfest og atkomulig. 

 

Fiskimálaráðið skal sum dátuábyrgdari eisini tryggja sær, at viðgerðin av persónsupplýsingum, sum 

fer fram í ráðnum ella vegna ráðið – t.d. í sambandi við §§ 11, 13, 15 og 34 í uppskotinum, lýkur 

somu treytir, sum er nevndar omanfyri.  

 

 

 

Vegna Dátueftirlitið 

 

Unn Augustudóttir Krákustein 


