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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum (Dátuverndarlógin) 

Víst verður til hoyringsskriv frá Løgmansskrivstovuni dagf. 9. oktober 2019 við uppskotið til nýggja 
løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum (“Dátuverndarlógin”), við hoyringsfreist tann 8. november 
2019. 

Tað er at gleðast um, at alt rættarøkið innan viðgerð og verju av persónupplýsingum við hesum 
lógaruppskotinum verður dagført.  

Tikið verður eisini undir við metingini á síðu 41 í viðmerkingum til uppskotið har tað m.a. stendur 
fylgjandi: 

“Viðmerkjast skal eisini, at tað verður mett at vera ein fyrimunur fyri vinnuna, at dátuverndarøkið við 
hesum lógaruppskotið verður regulerað á sama hátt sum í ES. Hetta hevur við sær, at fyritøkur við at 
fylgja føroyskari lóggávu, eru á støði við ES-lond. Hetta kann t.d. hava týdning, tá kt-loysnir skulu seljast 
inn á ES-marknaðin ella tá føroyskar fyritøkur skulu skjalprógva, at tær eru “GDPR-compliant.” 

Tað at okkara lóggávu á dátuverndarøkinum verður regulerað á sama hátt sum í ES, ger samstundis 
eisini, at vit í Føroyum í størri mun kunnu gera brúk av teimum royndum, sum eftirlitsmyndugleikar og 
onnur gera sær í teimum ymsu ES-londunum, umframt at vit í Føroyum kunnu gera brúk av teimum 
vegleiðingum og tilmælum, sum koma frá eftirlitsmyndugleikum, vinnugreinafeløgum og øðrum í ES, 
m.a. frá danska Datatilsynet.

Hetta hevur somuleiðis tann fyrimun, at føroyska Dátueftirlitið í størri mun kann brúka sína orku uppá 
møgulig serføroysk viðurskifti á dátuverndarøkinum, eftirlitsvitjanir o.a.   

Okkara viðmerkingar til einstøku økini í uppskotinum eru at finna niðanfyri. 

Deyðir persónar - § 6 

Í áskoðan nr. 27 til GDPR stendur, at fyriskipanin ikki er galdandi fyri persónupplýsingar knýttar at 
deyðum persónum, men at limalondini sjálvi kunnu áseta reglur hesum viðvíkjandi. Hesum møguleika 
hevur m.a. Danmark tikið av og ásett í donsku dátuverndarlógini, at viðgerð av persónupplýsingum hjá 
deyðum persónum er fevnd av donsku dátuverndarlógini umframt GDPR í 10 ár eftir deyða.  

Í viðmerkingunum til § 6 í lógaruppskotinum um nýggja dátuverndarlóg í Føroyum, verður á síðu 50 m.a. 
sagt fylgjandi: 

Løgtingslógin fevnir einans um livandi persónar. Upplýsingar um deyðar persónar eru bert fevndar av 
ásetingini, um tær kunnu knýtast at einum livandi persóni, t.d. um upplýsingar um ein deyðan persón 
siga nakað um arvaligar sjúkur hjá einum núlivandi persóni. 

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið sakna vit grundgevingar fyri hví upplýsingar um deyðar persónar í 
Føroyum ikki skulu hava somu vernd, sum tílíkir upplýsingar hava í eitt nú Danmark.  
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Upplýsingar um ein deyðan persón kunnu hava stóran týdning fyri eftirmæli hjá viðkomandi og harvið 
eisini tey núverandi og núlivandi avvarðandi.  
 
Tað eigur tí at vera hugsa gjølla, um tað ikki hevði verið skilagott, um persónupplýsingar um ein deyðan 
persón, í eitt ávíst tíðarskeið, vóru fevndir av tí verju lógaruppskotið gevur.  
 
Víðarigeving av persóntalinum - § 16, stk. 3 

Í § 16, stk. 3 í uppskotinum verður ásett, at viðgerðin í § 16, stk. 2, nr. 1-3 ikki fevnir um víðarigeving, 
sum bert er loyvd undir nærri ásettum treytum í nr. 1-4 í somu áseting. Í viðmerkingunum til ásetingina 
verður sagt, at ásetingin svarar til galdandi løgtingslóg.  
 
Tað er trupult at síggja tørvin á hesi serligu áseting viðvíkjandi víðarigeving av persóntalinum, lutvíst tí 
heimildin í § 16, stk. 3, nr. 1 og nr. 2 er tann sama sum í § 16, stk. 2, nr. 1 og 2.  
 
Mælt verður heldur til, at nr. 3 og 4 í § 16, stk. 3, verður flutt upp í § 16, stk. 2, sum nr. 5 og 6, og at 
verandi § 16, stk. 3, so verður strikað.  
 
Revsing - § 78 

Á síðu 132 í viðmerkingunum til § 78 í lógaruppskotinum stendur m.a. fylgjandi: 
 
Í mun til almennar myndugleikar er tað ein alment galdandi regla í § 27, stk. 2 í revsilógini, at almennir 
myndugleikar ikki kunnu sektast fyri brot á lóggávu, um hetta er í sambandi við myndugleikaútinnan. § 
27, stk. 2 ásetur sostatt, at “statslige myndigheder, myndigheder under hjemmestyret og kommuner kan 
alene straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan 
sidestilles med virksomhed udøvet af private”. 
 
Hetta verður ikki broytt ella vikið frá við hesum uppskotinum. Tað hevur við sær, at almennir 
myndugleikar ikki kunnu revsast fyri viðgerð av persónupplýsingum, sum brýtir reglurnar í hesi 
løgtingslóg, tá viðgerðin er liður í myndugleikaútinnan, t.d. tá myndugleikar taka ítøkiligar avgerðir. 
 
Tað vildi eftir okkara tykki verið óhóskandi um bøtur til almennar myndugleikar, kommunur osv. fyri brot 
á dátuverndarlógina viðførdu, at alneyðugar almennar vælferðartænastur til borgaran, sum t.d. 
sjúkuviðgerðir, skurðviðgerðir, eldrarøkt osv., av hesum verða skerdar.  
 
Mælt verður til at neyvlýsa í viðmerkingunum til lógaruppskotið, at serlig atlit skulu takast til 
myndugleikar og stovnar, sum veita tílíkar alneyðugar vælferðartænastur, tá møgulig revsing fyri brot á 
lógina skal ásetast. 
 
Kunngerðir, vegleiðingar o.t. 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at áseta reglur um serstøk viðurskifti, m.a. í §§ 12, stk. 3, 
19, stk. 3 og 36, stk. 4. Eisini verður ásett í lógaruppskotinum, m.a. í § 49, stk. 3, at Dátueftirlitið “skal 
gera og almannakunngera ein lista yvir sløg av viðgerðum, tá avleiðingagreining um dátuvernd er 
neyðug.”. Víðari stendur í § 61, stk. 2, nr. 2, at fullgóð trygd fyri flutningi av upplýsingum til triðjalond 
kann m.a. veitast í “standardásetingum um dátuvernd, góðkendar av landsstýrismanninum eftir ummæli 
frá Dátueftirlitinum”. Eisini kann Dátueftirlitið, sbrt. § 61, stk. 3, góðkenna sáttmálaásetingar um 
flutning.  
 
Tað er alneyðugt fyri at dátuábyrgdarar og dátuviðgerar kunnu fyrireika seg til komandi lógarkrøvini, at 
kunngerðir, vegleiðingar, listar, leiðbeingingar, standardásetingar o.s.fr. verða gjørdar og 
almannakunngjørdar skjótast til ber. Hetta arbeiði má raðfestast høgt, soleiðis at innihaldið er 
atkomuligt langt áðrenn lógin kemur í gildi 1. januar 2021.  
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Ein dátuábyrgdari má t.d. kenna innihaldið í “standardásetingunum um dátuvernd”, um hann skal tillaga 
sítt virksemi eftir hesum ásetingum.  
 
Um ikki slík supplerandi lóggáva verður klár í góðari tíð, so mugu landsstýrismaðurin og Dátueftirlitið 
greitt melda út, og í góðari tíð, at galdandi vegleiðingar, standardásetingar v.m. frá t.d. danska 
Datatilsynet, kunnu nýtast.      
 
Samtykki frá børnum - § 10 

Víst verður til viðmerkingarnar til § 10 í lógaruppskotinum á s. 62-63 og grundgevingunum fyri val av 13 
ára aldursmarkinum.  
 
Hóast hesar grundgevingar sakna vit eina samskipan við aðra føroyska lóggávu fyri nær børn, tvs. 
persónar undir 18 ár, sjálvi kunnu innganga avtalur, geva samtykki, ráða yvir sínum ognum, stovna sær 
peningastovnskontu, átaka sær arbeiði osv. 
 
Til dømis er meginreglan í § 49 í løgtingslóg um arbeiðsumhvøri, at børn undir 15 ár ikki kunnu vera sett 
í arbeiði. Peningastovnar praktisera somuleiðis, at børn kunnu stovna sær peningastovnskontu til egnan 
vinning, tá tey hava fylt 15 ár. Harumframt kann leggjast afturat, at tann kynsligi lógaldurin í revsilógini 
somuleiðis er 15 ár. 
 
Tað er eingin ivi um at børn í dag hava eina heilt aðra fatan av tøkni, og skilja betur hvussu tøknin virkar, 

enn børn fyri bert 10-15 árum síðani gjørdu. Tó kunnu spurnaðartekin setast við um børn, sum eru 13 

ár, nóg væl skilja avleiðingarnar av nýtsluni av tøkni, serliga avleiðingarnar av at loyva viðgerð av sínum 

persónsupplýsingum.  

Harumframt kann nevnast, at í GDPR verður lagt upp til at aldursmarkið skal vera 16 ár, men at ES-
limalondini kunnu áseta lægri aldur, tó ikki undir 13 ár. 
 
Málslig viðmerking 
At enda er ein málslig viðmerking um nýtsluna av “einhvør” í m.a. § 6, nr. 1 (eisini í § 6, nr. 15, § 9, stk. 
3 og § 33, stk. 2). Einhvør merkir, sbrt. Sprotanum, “onkur”, meðan “ein og hvør” merkir “allir”. Ásetingin 
í § 6, nr. 1, er ein umseting av GDPR art. 4, har tað í donsku útgávuni eitur “enhver” og í ensku útgávuni 
eitur “any”. Rættast hevði tí helst verið at tað ístaðin fyri einhvør, heldur stóð ein og hvør í § 6, nr. 1 í 
allýsingini av persónupplýsingum. Møguliga eiga líknandi rættingar at gerast aðrastaðir í 
lógaruppskotinum har tað t.d. stendur einhvør, einhvørja, eitthvørt osv. 
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