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Viðgjørt: Janus Hentze í Stórustovu 

Dátuverndarlóg til ummælis 

Almannaverkið hevur tann 9. oktober 2019 móttikið uppskot til løgtingslóg um vernd av 

persónsupplýsingum til ummælis. 

Almannaverkið vil viðmerkja, at viðgerðarheimildin hjá almennum stovnum at viðgera 

viðkvæmar persónsupplýsingar eigur at framganga greiðari. Grundarlagið undir viðgerð av 

sonevndum vanligum persónsupplýsingum er greitt, og kemur undir myndugleikaútinnan í 

§ 8, stk. 1, nr. 5 í uppskotinum. Tað framgongur somuleiðis av viðmerkingunum til § 8, at

almennir myndugleikar eiga at viðgera persónsupplýsingar grundað á lóggávu ella sum

liður í myndugleikaútinnan.

Sambært galdandi persónsupplýsingarlóggávu kunnu viðkvæmar persónsupplýsingar 

viðgerast um viðgerðin er heimilað í lóg, sambært § 10, stk. 1, nr. 2. Ein slík áseting um 

lógarheimild kundi hóskandi verið sett inn í § 12 í uppskotinum.  

Í staðin leggur uppskotið upp til, at henda viðgerð av viðkvæmum upplýsingum verður 

grundað í rættarkravi, sambært § 12, stk. 1, nr. 6. Sambært viðmerkingunum svarar 

ásetingin til § 10, stk. 1, nr. 5 í galdandi persónsupplýsingarlóg, har tað so víðari 

framgongur av viðmerkingunum, at “dømi kunnu vera viðgerð av heilsuupplýsingum, sum 

sosialir myndugleikar gera fyri at staðfesta, um skrásetti hevur krav uppá eina veiting”. 

Almannaverkið viðger í stóran mun heilsuupplýsingar, og hevur í ávísum førum 

lógarheimild at innheinta heilsuupplýsingar um persónar, ið hava søkt um einhvørja 

veiting. Tað tykist løgið, at henda viðgerðarheimild skal grundast í rættarkravi, tá 

viðgerðarheimildin í galdandi persónsupplýsingarlóggávu inniheldur heimildina ‘viðgerðin 

er heimilað í lóg’. 

Danska útgávan av GDPR hevur forboð móti viðgerð av viðkvæmum persónsupplýsingum í 

art. 9, ið verður modifiserað av stk. 2 b, um viðgerðin er neyðug “for at overholde den 

dataansvarliges ... socialretlige forpligtelser”. Almannaverkið metir sostatt, at 

viðgerðargrundarlagið undir viðgerð av viðkvæmum persónsupplýsingum hjá almennum 

stovnum eigur at framganga betri av § 12 í uppskotinum, so ivi ikki stendst av hvørt 

viðgerð av viðkvæmum upplýsingum hjá almennum stovnum verður í stríð við komandi 

dátuverndarlógina. 

Vegna Almannaverkið 

Janus H. í Stórustovu 
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