
FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG 

Vinnuhúsið  • Boks 1038  • Óðinshædd 7  • FO-110 Tórshavn Tlf. +298 30 99 00 • Fax +298 30 99 01 • E-mail: industry@industry.fo 
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Postboks 64 
FO-110 Tórshavn  Okkara tilv./Our ref.: 

6650-208/Mortan/Lxgman-FAG-B.d 

Att.: Katrin Thorsvig Hansen Tykkara tilv./Your ref.: 

Viðmerkingar til uppskotið til nýggja dátuverndarlóg 

Føroya Arbeiðsgevarafelag og feløgini í Vinnuhúsinum annars, hava fingið til viðmerkingar frá 
Løgmansskrivstovuni lógaruppskot um nýggja dátuverndarlóg.  

Endamálið við uppskotinum er at betra um verjuna av persónsuppslýsingum, samstundis sum Føroyar 
kunnu fylgja altjóðagerðini og verða góðkendar av ES-nevndini sum trygt triðjaland. Nýggja 
dátuvernadarlógin skal avloysa galdandi lóg um viðgerð av persónsupplýsingum frá 2001. 

Feløgini taka undir við endamálinum við lógaruppskotinum, men uppskotið er rættiliga rúgvismikið og 
torskilt fyri fyritøkur og persónar, ið ikki eru serfrøðingar á økinum.  

Á tiltaki í Vinnuhúsinum hósdagin 31. oktober 2019, har umboð fyri Løgmansskrivstovuna hevði framløgu 
av uppskotinum fyri limafeløgunum í Vinnuhúsinum, varð upplýst, at Løgmansskrivstovan ætlar at skipa 
fyri fleiri tiltøkum, har einstøku fyritøkurnar fáa høvi at kunna seg um, hvussu dátuvernarlógin kemur at 
raka viðkomandi fyritøku.  

Ætlandi kemur nýggju dátuverndarlógin í gildi 1. januar 2021, og Løgmansskrivstovan gevur sostatt 
vinnuni og almenninginum annars tíð til at seta seg inn í og koma við møguligum viðmerkingum til nýggju 
dátuverndarlógina. 

Hetta fegnast vit í Vinnuhúsinum um, tí tað er neyðugt, tá slík umfatandi lóggáva verður sett í verk, at 
miðvís kunning og vegleiðing verður framd. Tað eru fleiri ivaspurningar og viðurskifti í uppskotinum, sum 
kunnu vera trupul at gjøgnumskoða avleiðingarnar av, og tað ber neyvan til at staðfesta hesar, fyrr enn 
kunngerðir og vegleiðingar eru gjørdar.  

Niðanfyri verður yvirskipað komið inn á nakrar ivaspurningar um nýggju dátuverndarlógina. 

Sambært uppskotinum verður ábyrgd flutt frá Dátueftirlitinum yvir á dátuábyrgdarhavarar á stovnum og 
fyritøkum. Tað er ikki krav, at privatar fyritøkur skulu hava dátuverndarfólk, men sum skilst, so fara tað 
kortini at vera nógvar privatar fyritøkur, sum skulu hava dátuverndarfólk, tí tær møguliga koma at 
viðgera persónsviðkvæmar uppslýsingar.  

Tað er sostatt ikki greitt, nær og hvørjar privatar fyritøkur skulu hava dátuverndarfólk. 

Í lógaruppskotinum verður sagt, at kravið um yvirlit yvir viðgerðir, hvørjir persónsupplýsingar verða 
viðgjørdir og til hvørji endamál, ikki er galdandi fyri fyritøkur við færri enn 250 starvsfólkum. Tó er 
verður hetta krav galdandi fyri fyritøkur við færri enn 250 starvsfólkum, um tað er sannlíkt, at viðgerðin 
hevur við sær váða. Føroys Arbeiðsgevarafelag heldur, at tað eigur at verða útgreinað enn meira í 
viðmerkingunum til lógaruppskotið, hvat hetta merkir. 
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Í lógaruppskotinum verður lagt upp til at hækka sektarstøðið fyri brot á persónsupplýsingar munandi, 
soleiðis at bøturnar koma upp á sama støði sum í Danmark, har ein hýruvognsstøð nýliga fekk eina bót á 
1,2 mió. kr. 
 
Dátueftirlitið skal samstundis fáa heimild til at geva fyrisitingarlig sektaruppskot fyri brot á 
dátuverndarlógina, eins og løgreglan gevur sektaruppskot fyri brot á ferðslulógina.  
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag ivast í, hvussu skilagott tað er at hækka sektirnar so nógv, og samstundis geva 
almennum stovni heimildir at geva so stór sektaruppskot, sum nýggja dátuverndarlógin leggur upp til, tí 
føroyskar fyritøkur eru mangan rættiliga lítlar.  
 
Sum skilst, so verða stóru sektirnar bert galdandi fyri privatar fyritøkur. Almennir stovnar fara ikki at fáa 
sekt fyri at bróta dátuverndarlógina. Hetta skilir Føroya Arbeiðsgevarafelag ikki. Hví er tað ikki líka 
álvarsamt fyri ein almennan stovn, og hví skal tað ikki fáa somu avleiðingar fyri ein almennan stovn, sum 
fyri eina privata fyrtøku, at bróta dátuverndarlógina?  
 
Somuleiðis fer nýggja dátuverndarlógin uttan iva at økja um fyrisitingarligu byrðarnar hjá føroysku 
fyritøkunum. 
 
Tað eru helst fleiri ivamál, sum fara at stinga seg upp, men hettu vóru nøkur av ivamálunum, ið eiga at 
verða lýst nærri, tí tað hevði verið óheppið, um avleiðingarnar av lógini ikki vísa seg, fyrr enn onkur 
minni vinnufyritøka fær eitt stórt sektaruppskot frá Dátueftirlitinum, fyri av ósketni at hava brotið 
dátuverndarlógina, eftir at lógin er komin í gildi 1. januar 2021. 
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag fer annars at mæla til, at uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum í nógv størri mun 
vera at ráðgeva og gera vegleiðingar til dátuverndarlógina. 
 
At enda skal viðmerkjast, at KT-felagið, ið er eitt av vinnugreinafeløgunum í Vinnuhúsinum, kemur við 
sínum egnu viðmerkingum til uppskotið. 
 
 
 
Vinarliga 
 
 
Føroya Arbeiðsgevarafelag 
 


