
Ummæli frá Dátueftirlitinum og Dáturáðnum í felag til uppskot um løgtingslóg 

um vernd av persónupplýsingum (Dátuverndarlógin).  

Tá ið tað í viðmerkingunum verður skriva ‘Dátueftirlitið’, er hetta at skilja sum Dátueftirlitið og 

Dáturáðið í felag. 

1. Samandráttur

Yvirskipað tekur Dátueftirlitið undir við, at okkara persónsupplýsingarlóg verður dagførd, og í 

uppskotinum hjá Løgmansskrivstovuni eru nógv góð uppskot í so máta. Dátueftirlitið metir kortini 

ikki tørv vera á heilt nýggjari lóggávu, soleiðis sum skotið verður upp. Galdandi 

persónsupplýsingalóg er ein góð og hóskandi lóg, sum er góðkend av ES. Almenna fyriskipanin um 

dátuvernd, GDPR, sum kom í gildi í ES-londunum í 2018, er gott og neyðugt høvi at endurskoða 

galdandi lóg um viðgerð av persónupplýsingum. Hetta krevur drúgva fyrireiking m.a. tí, at ES-

fyriskipanin hevur við sær avleiðingar, sum Dátueftirlitið ikki uttan víðari metir vera skilagóðar at 

seta í gildi í Føroyum.  

Skipanin, sum kom við GDPR, verður í løtuni endurskoðað í ES, og skoðanin verður løgd fram í 

seinasta lagi í mai 2020. Dátueftirlitið mælir tí til, at bíðað verður við at leggja uppskotið fyri tingið 

til endurskoðanin er viðgjørd, soleiðis at lógaruppskotið kann tillagast teimum royndum, sum eru 

gjørdar í ES, samstundis sum uppskotið verður tillagað til okkara samfelag. 

Dátueftirlitið skal gera vart við, at nógv og týðandi viðurskifti í uppskotinum ikki eru nóg væl 

viðgjørd, samstundis sum lógaruppskotið í ov lítlan mun tekur atlit til føroysk viðurskifti.  

2. Innleiðing

Endamálið við eini lóg um dátuvernd er at verna um persónsupplýsingarnarnar og rættindi hjá 

skrásetta – ikki at verja áhugamálini og kappingarføri hjá fyritøkum og myndugleikum, sum viðgera 

persónupplýsingar.  

Ein dátuvernarlóg eigur fyrst og fremst at vera gjørd við støði í vernd av skrásetta í føroyska 

samfelagnum. Hetta merkir ikki, at reglurnar í ES-fyriskipanini verða settar til síðis, men verða nýttar 

sum íblástur til at betra um galdandi lóg – m.a. við tí fyri eyga, at triðjalandsgóðkenningin verður 

varðveitt - heldur enn at regulera økið av nýggjum í nýggjari og rúgvusmiklari lóg. 

Føroyar fingu í 2010 eina triðjalandsgóðkenning frá ES í sambandi við flutning av 

persónsupplýsingum tvørtur um landamørk. Góðkenningin merkir, at Føroyar koma á yvirlitið yvir 

trygg triðjalond, og at ES metir Føroyar vera eitt land, sum á persónsupplýsingarøkinum verjir 

grundleggjandi demokratisk rættindi í einum nútímans talgildum samfelag.  
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Tann 25. mai 2018 varð yvirskipaða ES fyriskipanin (GDPR) sett í gildi. Umframt at herða krøvini 

til KT-kervi, samtykki og gjøgnumskygni og at gera nógv burturúr at staðfesta, hvørja ábyrgd 

dátuábyrgdarar hava, snýr fyriskipanin seg í stóran mun um at harmonisera lógarverkið í 

limalondunum og skapa felags spælireglur viðvíkjandi viðgerð av persónsupplýsingum.  

Eitt, sum serliga hevur fingið nógva umtalu, er stóru bøturnar, sum verða at leggja á dátuábyrgdarar, 

sum bróta fyriskipanina. Stóru bøturnar staðfesta, at vernd av persónupplýsingum er nakað, sum er 

høgt í metum í ES. Við fyriskipanini kom samstundis í gildi eitt dátuverndarráð, European Data 

Protection Board, sum er evsti fyrisitingarligi myndugleiki í ES at tulka fyriskipanina. Við hesum er 

ætlanin at tryggja harmonisering á økinum. Stóru bøturnar og evropeiska Dáturáðið eru millum 

størstu nýbrotini í lógini. Sambært uppskotinum verður einki av hesum sett í gildi, og tí er tað helst 

villleiðandi at tosa um at seta GDPR í gildi í Føroyum.  

Við tað at Føroyar hava omanfyri nevndu triðjalandsgóðkenning, sum ger, at borgarar í ES eiga at 

kunna kenna seg tryggar við at lata sínar persónsupplýsingar til viðgerðar í Føroyum, mugu vit, um 

vit ætla okkum at varðveita hesa, í Føroyum tryggja, at vit framhaldandi hava eina lóggávu og eitt 

Dátueftirlit, sum á sama støði sum í ES londunum kann tryggja eitt óheft eftirlit við viðgerðini av 

persónsupplýsingum og tryggja, at persónsvernd hins einstaka verður vird.  

Hetta setir økt krøv til Dátueftirlitið, men harvið er ikki sagt, at vit neyðturviliga skulu seta í gildi 

somu lóggávu, sum ES lond hava. Tað er ikki eitt krav frá ES í sambandi við 

triðjalandsgóðkenningina. Kravið er, at lóggávan skal vera á nøktandi støði sæð í mun til ES lóggávu.  

At Dátueftirlitið hevur møguleikan til at virka óheft og væl og kann tryggja rættindi teirra skrásettu 

við at fremja neyðugt eftirlit, er hinvegin nakað, sum myndugleikarnir í ES leggja dent á, tá 

triðjalandsgóðkenningin skal endurskoðast í 2020.  

Tað er tí av sera stórum týdningi, at vit í Føroyum gera okkum greitt, at vit væl kunnu varðveita 

triðjalandsgóðkenningina, um vit bert gera møguligar neyðugar tillagingar í okkara annars væl 

hóskandi lóggávu og tá serliga, at Dátueftirlitinum verður tillutað ta játtan, sum er neyðug, til tess at 

eftirlitið kann virka óheft og væl.  

Føroyar eru eitt lítið samfelag, og tá ber illa til at umsita eina lóggávu, sum er gjørd av og ætlað 

tjóðum við í flestu førum tíggjutals milliónum av íbúgvum. Slík lóggáva setir onnur og størri krøv til 

Dátueftirlitið, og krevur hetta enn meira orku bæði fíggjarliga, og hvat starvsfólkatali viðvíkur. Hetta 

var eisini heilt greiða avleiðingin fyri dátueftirlitini í ES londum, tá fyriskipanin varð samtykt í 2016 

og sett í gildi í 2018.  

Dátueftirlitið mælir til, at vit í Føroyum gera tillagaðar loysnir, sum taka atlit til okkara samfelag, 

heldur enn uttan víðari at seta ES lóggávu í gildi í Føroyum sum løgtingslóg.  

Galdandi persónupplýsingalóg er ein góð og hóskandi lóg, sum er góðkend av ES. Undir ongum 

umstøðum eigur ES lóggáva at verða sett í gildi í Føroyum, fyrr enn fyriskipanin er endurskoðað av 

ES. Hetta arbeiðið er í gongd og skal eftir ætlan leggjast fram í mai 2020. Vit eiga tí at nýta høvi til 

at fáa hesa vitanina við í okkara lógarfyrireikandi arbeiði, so at vit ikki seta reglur í gildi, sum kunnu 

verða broyttar í ES um somu tíð. 

Seta vit í gildi meinlíka lóggávu sum í ES, sum vísir til fyriskipanina, verður sambært 

viðmerkingunum til uppskotið eisini lagt upp til, at vit umsita lógina í samsvari við umsitingina hjá 



ES, sum hon er í dag. Tað merkir aftur, at vit missa ræði á, hvussu vit halda, at persónsupplýsingar 

eiga at verða viðgjørdar. Tað heldur Dátueftirlitið vera eina alt ov tunga skipan og stórt spell, einamest 

tí at okkara lóggáva er nøktandi og góð, og í einstøkum førum er ein betri karmur um persónsvernd 

hins einstaka, enn ES lóggávan er.  

Tað ikki eru ábendingar um, at GDPR endiliga er betri verja fyri skrásetta, enn ein lóggáva sum t.d. 

verandi føroyska lógin. Trupulleikin í Føroyum er tí ikki manglar við verandi lóggávu, men í størri 

mun, at Dátueftirlitið er undirmannað og ikki hevur ta fíggjarligu orkuna, sum krevst, til tess at røkja 

til fulnar allar tær lógarásettu uppgávurnar, sum eru, og tá serliga tann partin, sum er tað kunnandi 

arbeiði. Tá ið tað er sagt er tó tørvur á onkrum tillagingum í ella ískoytum til galdandi lóg, m.a. við 

dagføring av ásetingum um rættindini hjá tí skrásetta og reglum um val av dátuverndarfólki, um 

tryggjast skal, at lóggávan støðugt kann halda somu krøv sum í ES, m.a. fyri at tryggja, at vit 

framhaldandi kunnu varðveita okkara triðjalandsgóðkenning. 

 

 

3. Viðmerkingar til ávísar partar av lógaruppskotinum 
 

3.1. Bótaskipanin  

Í sambandi við GDPR varð samtykt at seta eina bótaskipan í gildi, har dátueftirlit kunnu áseta stórar 

bøtur heilt upp til 20 milliónir evrur ella 4% av árligum umsetningi hjá dátuábyrgdara. 

Bótaupphæddirnar skuldu vera so stórar, at tær høvdu eina fyribyrgjandi effekt. Sambært 

uppskotinum til løgtingslóg um dátuvernd er ætlanin ikki at áseta líka stórar bøtir sum í ES eftir 

GDPR. Í viðmerkingunum til lógina verður lagt upp til, at bøturnar hava somu stødd sum í Danmark. 

Dátueftirlitið metir ikki, at bótaskipanin í uppskotinum hevur somu fyribyrgjandi effekt sum í ES eftir 

GDPR. Dátueftirlitið metir, at orkan er betur brúkt á hendan hátt, og at virknaðurin av fyribyrgjandi 

arbeiði, í hvussu so er í okkara lítla samfelagið, er munandi betri enn ein tung bótaskipan, Leggjast 

skal afturat, at upp til eitt ár ella meir kann ganga frá tí, at Dátueftirlitið hevur gjørt uppskot um bót, 

til hon verður handhevja av Fútanum. 

Dátueftirlitið metir, at tað er skilabest í mun til dátuverndina hjá tí einstaka, at viðgerð av viðkvomum 

persónsupplýsingum og í ávísum øðrum førum krevur loyvi frá Dátueftirlitinum. Við hesum er størri 

útlit til, at viðgerðin kemur væl frá byrjan. Dátueftirlitið fær samband við dátuábyrgdaran, áðrenn 

brot verða framd heldur enn aftaná, sum lógaruppskotið leggur upp til. Dátueftirlitið heldur, at 

fyribyrging virkar betri enn revsing í einum so lítlum samfelag sum Føroyar eru. Talið av 

dátuábyrgdarunum er ikki so ræðandi stórt, at ikki ber til at umsita persónupplýsingaøkið væl á henda 

hátt. 

Dátueftirlitið sigur av royndum, at fyribyrging  og kunning í sambandi við, at eftirlitið fær samband 

við einstøku dátuábyrgdararnar, virkar í hvussu so er eins væl og eftirfylgjandi eftirlit í einum 

samfelag sum okkara. 



Tað er onki nýtt í, at ábyrgdin fyri, at viðgerðin av persónupplýsingum er saklig og lóglig, er hjá 

dátuábyrgdaranum, soleiðis er eisini í dag. 

Tá tað á s. 38 í uppskotinum verður sagt, at tað er trupult at síggja hvørji serføroysk viðurskifti gera 

seg galdandi, heldur Dátueftirlitið, at aleina tað, at vit liva í einum samfelag við 50.000 menniskjum 

og við einum Dátueftirlitið við 3,8 starvsfólkum (ella 5,8 starvsfólkum í 2022) í sjálvum sær ger, at 

serføroysk viðurskifti gera seg galdandi, tí GDPR er jú úrslitið av einari semju millum ES lond, har 

bróðurparturin hevur fleiri 10 tals milliónir íbúgvar. 

Umframt heldur Dátueftirlitið ikki, at tað er í samsvari við føroysk viðurskifti at sekta uttan ítøkiliga 

vegleiðing frammanundan at viðgerð fer fram (td sum gjørt verður ísv. viðgerðarloyvi), og at ein 

orsøkin til, at hetta verður gjørt í stórum londum,er, at har ber ikki til á sama hátt at hava samband 

við dátuábyrgdararnar, sum tað ber til hjá okkum, tí vit eru so fá. Tað er sera týdningarmikið at hava 

sær fyri eygað, at GDPR ikki er besta – ideella -  lógin, men er ein semja gjørd av 28 limalondum. 

Av viðmerkingunum framgongur, at støðið á bótunum í ES sera høgt. Víst verður til, at í donsku 

lógini, sum supplerar GDPR, er lagt upp til, at danska sektarstøðið verður hækkað munandi. Síðan 

verður viðmerkt, at uppskotið leggur upp til, at sektarstøðið í Føroyum í útgangsstøðinum skal fylgja 

gongdini í Danmark, uttan so, at tað eru serlig føroysk viðurskifti, sum gera seg galdandi, sum kunnu 

grundað, at sektarstøðið skal eitt annað.  

Ikki er greitt, hvørji serlig føroysk viðurskifti eru, sum kunnu gera seg galdandi so at bótin í Føroyum 

ikki verður tann sama sum í Danmark. Greitt er tó, at á sama hátt sum fólkaatalið í Danmark bara er 

ein brøkpartur av ES, so eru Føroyar bara knappliga 1% í mun til Danmark. Spurningurin er tí, um 

tað er rímiligt og neyðugt, at sektarstøðið í hesum lítla samfelagnum skal vera neyvt tað sama sum í 

størra danska samfelagnum, sum ikki heldur sama støði sum ES annars. Hetta eigur at verða viðgjørt 

nærri í uppskotinum, og sum tað minsta eigur at verða lýst betri, hvørjar bøtir føroyingar, føroyskar 

fyritøkur og myndugleikar mugu vænta sambært uppskotinum. 

 

3.2. Bøtur til tað almenna  

Eftir galdandi lóg kann Dátueftirlitið sekta almennar myndugleikar við bót, sbrt. § 44. At sleppa 

almennum myndugleikum undan hóttanini um bót, sum lógaruppskotið leggur upp til, kann væl gera 

rættarstøðuna hjá tí einstaka verri.  

Dátueftirlitið tekur tí ikki undir við, at almenni geirin skal verða undantikin ásetingini um, at brot á 

lógina kann verða sektað við bót. 

Við almennu fyriskipanini um dátuvernd í ES, er tað serliga eitt, sum hevur fingið nógva umtalu, og 

tað eru stóru bøturnar, sum verða at leggja á dátuábyrgdarar, sum bróta fyriskipanina. Stóru bøturnar 

staðfesta, at vernd av persónupplýsingum er nakað, sum er høgt í metum í ES. Øll lond í ES uttan 

Danmark og Estland kunnu áseta fyrisitingarligar bøtur. At hetta ikki ber í Danmark vegna 

grundlógina, hevur við sær ein vanda fyri, at hóttanin um stórar bøtur ikki er eins ræðandi sum í 

hinum londunum.  

Standandi hóttanin um ovurstórar bøtur fyri brot á ES fyriskipanina er ætlað at hava eina fyribyrgjandi 

ávirkan á dátuábyrgdarar at halda lógina. Í ES verður lagt upp til, at bæði privatir og almennir 



dátuábyrgdarar kunnu sektast við bót. Tó verður tað latið limalondunum av gera av, um ella í hvussu 

stóran mun almennir myndugleikar kunnu revsast við bót, sbrt. lógargrein 83(7). 

Í Danmark varð spurningurin um bót til almennar myndugleikar viðgjørt í punkti 9.8. í Betækning 

1565.  Undir punkti 9.8.4. Overvejelser verður sagt: Der vil i forbindelse med vedtagelsen a fen ny 

persondatalov skulle tages stilling til, hvorvidt der skal gives adgang til at pålægge offentlige 

myndigheder bøder.  § 27, stk. 2, í straffeloven verður ikki nevnd sum ein absolutt forðing fyri at 

áleggja almennum myndugleikum bót.  

Í ‘databeskyttelsesloven’, sum varð sett í gildi í sambandi við GDPR verður ásett, at almennir 

myndugleikar kunnu sektast uttan mun til § 27, stk. 2, í straffeloven.  

§ 41, stk. 6, í databeskyttelsesloven er soljóðandi:  

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. Uanset straffelovens § 27, stk. 2, kan offentlige myndigheder og 

institutioner m.v., som er omfattet af forvaltningslovens § 1, stk. 1 eller 2, straffes i anledning 

af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der ikke svarer til eller kan sidestilles 

med virksomhed udøvet af private. 

Straffeloven, § 27, stk. 2, er soljóðandi:  

Statslige myndigheder 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. 

Dátueftirlitið dugir ikki at síggja, at tað skal vera munur á privatum og almennum dátuábyrgdarum, 

tá ið brotið á verndina av persónupplýsingum hjá skrásetta er tað sama. Í fleiri førum serliga í 

sambandi við granskingarverkætlanir er talan mangan um fleiri dátuábyrgdarar, har partur er privatur, 

og partur er almennur. Tað skapar ein skeivleika í mun til møgulig lógarbrot, og tá ið hugsað veður 

um, at meginparturin av persónupplýsingunum í Føroyum eru í hondum á almennum dátuábyrgdara.  

Dátueftirlitið mælir tí staðiliga til, at tað verður ásett í lógini, at almennir myndugleikar – uttan mun 

til § 27, stk. 2, í revsilógini - eisini kunnu verða sektaðir við bót.  

 

3.3.Fíggjarligar avleiðingar  

Umframt krøv til verju av grundleggjandi demokratiskum rættindum í einum nútímans talgildum 

samfelag setir góðkenningin frá ES krøv til eftirlitsarbeiði og óheftni hjá Dátueftirlitinum, og tað er 

ongin ivi um, at krøvini til Dátueftirlitið fara at vera alsamt meira herd í framtíðini. Seinnu árini hava 

fleiri mál verið frammi í útlendskum miðlum, har persónsupplýsingar eru farnar á skeivar hendur, 

misnýttar, liknar út og seldar. Hetta hevur ført við sær, at krøvini til vernd av persónsupplýsingum 

verða strangari, og hetta krevur, at manning verður sett av til tess at gera eftirlits- og kunnandi arbeiði.  

Í øllum Norðurlondum eru játtanirnar til Dátueftirlitini øktar seinnu árini, og munandi fleiri fólk eru 

sett til at gera hetta arbeiði.  

Dátueftirlitið hevur í fleiri umførum víst Løgmansskrivstovuni á, at Dátueftirlitið í mun til galdandi 

lóg er undirmannað, og játtanin til rakstur er ov lítil. Í 2018 varð játtað, at Dátueftirlitið fær trý fólk 



afturat, soleiðis at stovnurin kann telja seks fólk í 2022. Játtanin til raksturin er kortini ikki hækkað 

síðan 2008 og hækkar heldur ikki hóast fleiri uppgávur koma við lógaruppskotinum. Játtanarkarmurin 

við 360.000 kr. Til rakstur til seks fólk hongur tí ikki saman.  

Umbønin um at hækka starvsfólkatalið á stovninum til seks starvsfólk hevur støði í galdandi lóg. 

Verður uppskotið um dátuverndarlóg samtykt í verandi líki, fer hetta at merkja, at Dátueftirlitið fær 

tørv á enn fleiri starvsfólkum. Hetta hevur verið gongdin uttanlands í sambandi við, at GDPR hevur 

verið sett í gildi, at dátueftirlitini eru tvey- og trífaldað. Ein partur av øktu játtanini og starvsfólkunum 

hjá dátueftirlitunum uttanlands eru sett at samstarva við hini limalondini í samband við harmonisering 

á økinum. Vit fáa ikki hesa útreiðslu, av tí at Føroyar ikki er ES limaland, men í aðramáta verður 

talan um øktar útreiðslur, tí ein partur er settur til kunningararbeiði innalands og ein annar partur er 

settur á eftirlit, sum verður hert og broytt og hevur aðrar fortreytir í og við, at dátuábyrgdarar við stóru 

bótunum í størri mun verða inkrimineraðir í sambandi við eftirlit. Alt hetta krevur økta játtan til 

Dátueftirlitið, sum skal fáa til vega nýggjar mannagongdir o.a fyri broytta virksemi sítt. 

At vísa á hesa gongd hevur Dátueftirltið heitt á løggildar grannskoðarar í Sp/f SPEKT um at gera eina 

lýsing av játtanarkarminum í Danmark, Íslandi og Noreg árini 2015 til 2018 og ætlanartøl fyri 2019.  

Henda lýsing er hjáløgd. Dátueftirlitið skal vísa á, at skal lógin fáast at virka eftir ætlan, fer tað at føra 

við sær øktar útreiðslur til Dátueftirlitið. 

 

3.4. Óheftni 

Játtanin hevur týdning fyri óheftni á stovninum. Dátueftirlitið metir, at tað ávirkar óheftni stovnsins, 

at tað er landsstýrismaðurin, sum syrgir fyri játtanini, tí tað er ikki stovnurin sjálvur, sum sleppir at 

greiða eitt nú Fíggjarmálaráðnum frá støðuni. Skipanin í Íslandi er, at íslendska Dátueftirlitið hevur 

atgongd til fíggjarnevndina/Altingið til tess at tryggja óheftni. 

Dátueftirlitið heldur tað vera trupult, sum nú er, at fáa fíggingina, sum er neyðug til lógarásetta 

virksemi, og rakstarjáttanin hevur staðið í stað síðan 2010. 

Í mun til fysiska óheftni mælir Dátueftirlitið til at strika ásetingina í viðmerkingunum um, at stovnurin 

kann húsast saman við øðrum stovnum. Hetta er ikki neyðugt ella hóskandi at seta í viðmerkingarnar, 

og sæst ikki eitt nú í viðmerkingunum til donsku lógina. Dátueftirlitið kann væl húsast saman við 

øðrum, um bert egin høli eru til taks. Skal viðmerkingini vera standandi, er tó neyðugt,  at nágreinað 

verður, at við “egin høli”  er at skilja, at Dátueftirlitinum skal verða tryggjað, egin høli og at kt-kervið, 

arkiv, telefonir, atgongd osfr. er egið og tryggjað soleiðis, at spurningur á ongan hátt kann verða settur 

við óheftni.  

 

3.5. Gjøgnumskygni og Dáturáðið 

Dátueftirlitið tekur undir við, at arbeiðið, bæði hjá Dátueftirlitinum og hjá Dáturáðnum verður meira 

gjøgnumskygt, og gerst tað møguligt, tá heimild til at almannakunngerða avgerðir o.a. verður sett í 

lógina. 



Dátueftirlitið tekur eisini undir við, at leiklutur Dáturáðsins verður meira aktivur. Men neyðugt er tá 

samstundis at hava í huga, at samsýningin til Dáturáðslimir sum nú er, er kr. 2000,- um mánaðin, 

(formaðurin fær kr. 3000,-.) Samanhangur má vera millum arbeiðsbyrðu og samsýning. 

Dátueftirlitið mælir tó til, at tað ikki í viðmerkingunum verður nágreinað, hvussu arbeiðið verður 

útint, og hvussu ofta Dáturáðið skal møta á fundi. Hetta samsvarar ikki við, tað, sum eisini stendur, 

nevniliga, at tað er Dáturáðið, sum í reglugerð ásetir arbeiðsbýtið millum Ráðið og Dátueftirlitið. Og 

hetta samsvarar heldur ikki við ásetingarnar um Dáturáðið eitt nú í donsku lógini. 

Viðmerkingin í 5. reglubroti á s. 123 er helst ein feilur, tí ongar avgerðir kunnu kærast til Dáturáðið. 

Mælt verður til, ikki at skifta alt Dáturáðið út samstundis, sum lagt verður upp til í uppskotinum. 

Havandi kontinuitetin í huga verður staðiliga mælt til, at ráðslimir verða skiftir út leypandi og ikki 

allir í senn. Mælt verður samstundis til at hækka talið av ráðslimum úr trimum og upp í fimm. 

Viðvíkjandi § 71 verður mælt til, at ásetingin um, at ráðslimir skulu fremja eftirlit í verki verður 

strikað, tí hetta er ikki ætlanin við Dáturáðnum,  

Eisini ásetingin um, at tað skal vera “leiðandi” starvsfólk á Dátueftirlitinum, sum einsamalt skal hava 

atgongd til høli, tí á Dátueftirlitinum er onki leiðandi starvsfólk umframt stjóran, og tað má bera til 

hjá øllum starvsfólkum, at røkja hesa uppgávu. Alternativt má eitt leiðandi starvsfólk setast at røkja 

uppgávuna t.d. saman við eftirltisarbeiðinum annars. Í Danmark er eftirlitið skipað á einari deild við 

einum deildarstjóra. Tað kann eisini hugsast, at Dátueftirlitið setir serkøn fólk uttanifrá at fremja 

eftirlit á staðnum vegna Dátueftirlitið. 

 

3.6. Løgfrøðiligar avbjóðingar við at vísa til GDPR. 

Í sambandi við Elektrondómin gjørdist greitt, at undarligar og óhepnar rættarstøður kunnu standast 

av, at løgtingslógir verða gjørdar við tilvísing til lógir í Danmark ella EU, sum eru galdandi tað løtuna 

lógaruppskotið verður samtykt.  

Í sakarmálinum var spurningurin viðgjørdur, hvør rættarstøða er galdandi. Er tað lógin í Føroyum og 

tann rættarstøðan, sum var galdandi í útlandinum, tá ið lógin varð samtykt ella skulu broytingar í 

rættarstøðuni uttanlands takast við, tá ið føroyska lógin verður nýtt/tulkað 

Í almennu viðmerkingunum er um umsiting av lógaruppskotinum serliga viðmerkt, at tá 

lógaruppskotið í høvuðsheitum er grundað á GDPR, er lagt upp til, at rættarstøðan í Føroyum í mest 

møguligan mun skal verða í tráð við rættarstøðuna í ES og at vegleiðingar o.a. frá at kalla øllum 

stovnum innan ES kunnu nýtast sum tulkingaríkast. 

Hóast slíkar viðmerkingar kunnu verða nágreinandi, so leggja viðmerkingar av slíkum slag seg eisini 

í ávísan mun út í juridisku metoduna. Her eigur kortini at verða nágreinað, hvat hetta merkir, herundir 

um føroysk lóg skal steingjast til ES-rætt, og um sipað verður til allar verandi og komandi 

vegleiðingar, úrskurðir v.m., sum eisini kunnu verða grundaðar á seinni broytingar í rættarreglunum 

hjá ES. 

Dátueftirlitið mælir til, at dátuverndarlógin ikki verður læst til núgaldandi ES-rætt, men at tað er 

møguligt at siðvenjan kann mennast í mun til føroysk viðurskifti við íblástri úr ES og øðrum londum 

við, har tað verður mett at vera skilagott. 



 

3.7. Meginreglur í lógini 

Meginreglurnar eru sjálvsagt týdningarmiklar fyri at røkka endamálinum við lógini. Tískil hevur 

hesin partur fylt nógv í viðgerðini hjá Dátueftirlitinum av uppskotinum. Víst verður á, at ein 

meginregla, sum kann metast sum at vera omanfyri restina, er meginregla um samtykki. Samtykki 

sum heimildargrundarlagið gevur skrásetta besta møguleika til gjøgnumskygni, virðing og 

avgerðarrætt í mun til sínar persónupplýsingar. 

 

3.7.1. Meginreglan um seinni viðgerð og víðarilatan   

Vísandi til tað, sum ført hevur verið fram um samtykki omanfyri, mælir Dátueftirlitið til, at § 8, stk. 

1, nr. 4, í galdandi lóg verður tikin við í lógaruppskotið. Tað er ein áseting, sum gevur skrásetta eina 

sera sterka rættarstøðu, og skal tryggja, at persónsupplýsingar um viðkomandi ikki nýtast til onnur 

endamál ella latast víðari til annan dátuábyrgdara, uttan so at skrásetti hevur givið sítt samtykki, ella 

at viðgerðin er heimilað sambært § 8-14. Mælt verður til, at ‘víðarilatan’ eisini verður tikið við í 

ásetingina.  

 

3.7.2. Meginreglan um skjalfesting 

Dátueftirlitið fegnast um, at meginreglan um skjalfesting, sum er staðfest í trygdarkunngerðini, er 

tikin við í § 7, stk. 2, í lógaruppskotinum.  

 

3.7.3. Meginreglan um trygd í sambandi við viðgerð  

Dátueftirlitið mælir til generelt at nýta orðingina ‘bygnaðarlig, tøknilig og fysisk tiltøk’ heldur enn 

‘hóskandi tøkniligum ella bygnaðarligum tiltøk’.  

Dátueftirlitið mælir til, at § 7 verður orðað soleiðis (talan er um nýtt nr. 3, umorðað nr. 7 (áður nr. 

6), umorðað stk. 2, og stk. 3 er strikað/flutt): 

 

Kapittul 2 

Meginreglur og viðgerðarreglur 

 

Meginreglur fyri viðgerð av 

persónupplýsingum 

 

§ 7. Persónupplýsingar skulu: 

1) Viðgerast lógliga, rímiliga og á ein 

gjøgnumskygdan hátt í mun til tann 

skrásetta. 

2) Savnast til nágreiniliga tilskilað og 

heimilað endamál og skulu ikki seinni 

viðgerast á ein hátt, sum er í ósamsvari 

við hesi endamál.  

3) Ikki nýtast til onnur endamál ella latast 

víðari til annan dátuábyrgdara, uttan so, at 

skrásetti hevur givið sítt samtykki ella 

heimild er fyri viðgerðini sambært § 8-

20/ella í løgtingslógini.  



4) Vera nøktandi, viðkomandi og 

avmarkaðar til tað, sum er neyðugt til tey 

endamál, sum tær verða viðgjørdar til. 

5) Vera rættar og nøktandi dagførdar. Øll 

rímilig stig skulu takast fyri at tryggja, at 

persónupplýsingar, sum eru rangar í mun 

til tey endamál, sum tær verða viðgjørdar 

til, verða strikaðar ella rættaðar 

beinanvegin. 

6) Goymast soleiðis, at ikki ber til at 

eyðmerkja tey skrásettu í longri tíðarskeið 

enn neyðugt við atliti at endamálinum við 

viðgerðini.  

7) viðgerast á ein hátt, sum tryggjar nøktandi 

trygd av persónupplýsingum, undir hesum 

vernd ímóti óheimilaðari ella ólógligari 

viðgerð og ímóti missi av tilvild, 

fyribeining ella skaða, við nýtslu av 

nøktandi bygnaðarligum, tøkniligum og 

fysiskum tiltøkum. 

Stk. 2. Dátuábyrgdari hevur ábyrgdina av og 

skal skjalfesta, at stk. 1 verður hildið. 

  

 

3.8. Kapittul 5 um m.a. skyldur hjá dátuábyrgdara og trygd í sambandi við viðgerð 

Dátueftirlitið metir, at tað er sera óheppið, at fleiri týðandi ásetingar í trygdarkunngerðin, sum fer úr 

gildi við lógaruppskotinum, fella burtur og ikki ganga aftur í lógartekstinum.   

Trygdarkunngerðin kann í dag ikki sektast (lógarheimild er fyri tí, og hetta krevur bara 

kunngerðarbroyting) og fleiri viðurskifti mangla, men hon er kortini eitt sterkt amboð hjá 

Dátueftirlitinum at handhevja trygdartiltøk, serliga vegna meginregluna um skjalfesting. 

Víst verður á, at tiltøkini, sum dátuábyrgdari og dátuviðgeri seta í gildi í sambandi við viðgerðina, 

skulu vera bygnaðarlig, tøknilig og fysisk. Tað er týdningarmikið, at tað fysiska ikki verður gloymt.  

Hvør dátuábyrgdari skal í dag, sbrt. § 4 í trygdarkunngerðini, gera eina váðameting. Kravið um 

váðameting er galdandi, eisini tá ið talan er um einstakar verkætlanir ella ritgerðir o.a., har tað 

vanliga bert er ein persónur, sum handfer persónsupplýsingar. Váðametingin er eitt týdningarmikið 

amboð hjá Dátueftirlitinum at meta, um viðgerðin av persónsupplýsingum kann fara lógliga fram. Í 

uppskotinum er eingin serstøk áseting um váðameting. Einki beinleiðis krav er sostatt til at gera 

eina váðameting eins og tað er í dag, og kann verða ilt er hjá dátuábyrgdara at gjøgnumskoða, at 

viðkomandi skal gera eina váðameting. Uttan eina váðameting, er ilt hjá Dátueftirlitinum at meta, 

um dátuábyrgdari veruliga hevur tikið støðu til váðan við viðgerðini og er førur fyri at seta neyðug 

trygdartiltøk í verk fyri at tryggja rættindini hjá skrásetta.  

Mælt verður til, at krav um váðameting verður sett í serstaka grein, og at váðametingin skal 

eftirmetast/skoðast í minsta lagi árliga. 

Sambært kunngerðini skal dátuábyrgdari harumframt gera eina trygdarstrategi, sum verður eftirmett 

árliga og eina trygdarskoðan, sum somuleiðis verður gjørd árliga. At dátuábyrgdari við lóg árliga 

skal eftirmeta strategi ella skoða trygdina, og meta, um trygdartiltøkini, sum eru sett í verk, eru nóg 

góð, er við til at dátuábyrgdari áhaldandi kann tryggja rættindi hjá skrásetta.  

Dátueftirlitið mælir til, at ásetingin um trygdarstrategi verður varðveitt og tikið við í lógina fyri 

virkir, stovnar o.a.  

§ 11 í trygdarkunngerðini hevur ásetingar um trygdartiltøk í sambandi við flutning. Har skulu 

trúnaðarupplýsingar bronglast ella tryggjast á annan hátt. Hetta kundi verið víðkað til at fevnt um 



viðgerð av persónsupplýsingum í stórum vavi - t.d. um ein heil skrá yvir ein stóran part av føroysku 

íbúgvunum verður flutt ella víðarilatin.  

Mælt verður til, at ásetingin um tryggan flutning í § 11 í trygdarkunngerðini ikki fellur burtur, men 

verður tikið við í lógina. 

Ein onnur áseting, sum hevur stóran týdning fyri eftirlitið er § 14 i trygdarkunngerðini um tiltøk í 

sambandi við ikki loyvda nýtslu. Ásetingin hevur við sær, at dátuábyrgdari skal hava sett í gildi eina 

loggskipan, sum loggar virksemi í kervinum, og at dátuábyrgdari hevur skyldu at skipað tiltakið t.d. 

við regluliga at eftirhyggja logg og gera stakroyndir.  

Mælt verður til at krav um logg verður sett í kapittul 5, møguliga í § 38. 

Størsti parturin av eftirlitsarbeiðinum er bygt á trygdarkunngerðina, og Dátueftirlitið mælir til, at tað 

verður heimilað Landsstýrismanninum at seta í gildi kunngerð, sum nærri ásetir, hvørji trygdartiltøk 

skulu vera sett í gildi í sambandi við viðgerðina av persónsupplýsingum. 

Dátueftirlitið mælir til, at trygdarskoðanin í kunngerðini ikki fellur burtur, men heldur verður styrkt, 

soleiðis at tað er greiðari fyri dátuábyrgdara, hvat krevst, og at mannagongdir um at tryggja 

rættindini hjá skrásetta sbrt. kap. 4 eisini koma við.  

Í GDPR verður kravt, at limalondini seta í gildi skipanir um góðkenning. Tað er at síggja í áseting 81 

í fororðunum og í lógargreinum 24(3), 25(3), 28(5), 32(3) og 40-42. 

Dátueftirlitið mælir til, at kapittul 5 verður endurskoðaður í síni heild. 

  

3.9. Góðkenning (Certification) og framferðarhættir (Codes of Conduct) 

Í lógareinum 40-42 í GDPR, verður ásett at virkast skal fyri, at ‘codes of conduct’ verður ásett fyri 

dátuábyrgdarar – eisini heilt smáir dátuábyrgdarar skulu virka eftir í sambandi við viðgerð av 

persónsupplýsingum. Eisini verður lagt upp til, at dátueftirlit hava eygað við, um við tær reglurnar 

um ‘codes of conduct’ verða fylgdar. Harafturar verður verðu lagt upp til, at fyritøkur o.a. lata seg 

góðkenna av Dátureftirlitum, sum kann verða nýtt sum góðskumerki. Talan er um eina nýggja skipan, 

og enn hevur Dátueftirlitið ikki royndir á hesum økinum. Dátueftirlitið dugir kortini væl at síggja, at 

tað kundi verið til fyrimuns fyri fleiri dátuábyrgdarar og dátuviðgerðar í Føroyum at fingið ásetingar 

um góðskumerking og góðkendar ‘codes of conduct’.  

Mælt verður til at ásetingarnar um góðkenning og framferðarhættir frá Dátueftirlitinum verða tiknar 

við í eini nýggjari dátuverndarlóg. 

 

 

3.10. Dátuvernd ígjøgnum sniðgeving og dátuvernd ígjøgnum standardstillingar 

Í viðmerkingunum til § 38, stk. 1, í uppskotinum stendur, at kravið um, at dátuábyrgdari skal bert 

brúka skipanir, sum lúak krøvini um sniðgeving í samsvari við lógina, ikki er galdandi fyri skipanir, 

sum longu viðgera persónupplýsingar, tá ið lógin kemur í gildi. Hetta metir Dátueftirlitið vera sera 

óheppið og ein verri rættarstøða enn tann galdandi. Ásetingin um sniðgávu og standardstillingar var 



ein av orsøkunum til, at fyritøkur brúktu nógva orku her undir fíggjarliga orku at vera í samsvari við 

GDPR, áðrenn lógin kom í gildi.  

Dátueftirlitið mælir til at seta í viðmerkingarnar, at dátuábyrgdarar skulu syrgja fyri at teirra skipanir 

er í samsvari við lógina, áðrenn lógin kemur í gildi.  

 

3.11.  Ásetingar um lógliga viðgerð 

Í sambandi við eftirlit og viðgerð av persónsupplýsingum verður mett um, hvør heimild er fyri 

viðgerðini av persónupplýsingum. Tað hevur týdning, at dátuábyrgdari er greiður yvir, hvør heimild 

liggur aftanfyri viðgerðina. Í mun til lógliga viðger í §§ 8 og 12 verður mælt til, at ‘heimild í lóg’ 

verður ásett sum grundarlag í § 8, stk. 1, nr. 2, og § 12 stk. 1, nr. 2.  

Ein slík broyting er í samsvari við m.a. §§ 23 og 24 í lógaruppskotinum um kunningarskyldu, har tað 

verður kravt av dátuábyrgdara, at hann kunnar um heimild fyri viðgerðini. Vísandi til týdningin av, 

hvat heimildargrundarlag er fyri viðgerðini, verður mælt til, at tað eisini verður sett í § 44 um yvirlit, 

at lýst verður, hvør heimild er fyri ymisku viðgerðirnar av persónupplýsingum.  

 

3.12. Viðgerðarloyvi 

Skipanin við viðgerðarloyvum hevur til endamáls at tryggja, at viðgerðin av viðkvomum 

persónupplýsingum er í samsvari við lógina og tryggjar rættindi hjá skrásetta frá byrjan.  

Eftir galdandi rætti krevur viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum viðgerðarloyvi, tá ið talan 

er um viðgerð av viðkvomum persónupplýsingum fyri privatan dátuábyrgdara. Ásetingin er eisini 

galdandi, um viðgerðin fer fram fyri almennan myndugleika í teimum førum, at viðgerðin ikki 

hevur heimild í lóg og skilir seg burtur frá vanliga og natúrliga virksemi hjá myndugleikanum. 

Peningastovnarnir, tryggingarfeløgini, telefonfeløgini hava t.d. viðgerðarloyvi til viðkomandi partar 

teirra virksemi. Viðgerðarloyvi verður eisini kravt av stovnum sum Heilbrigdi, Krabbameinsfelagið, 

KRIS í Føroyum o.s.fr. 

Í sambandi við viðgerðarloyvi skoðar Dátueftirlitið heimild, trygd, váðameting, mannagongdir og 

møguligar dátuviðgerðaravtalur. Dátuábyrgdari hevur ábyrgd av, at viðurskiftini eru í lagi, áðrenn 

viðgerðin kann fara lógliga fram. Dátuábyrgdari hevur høvi at bøta um viðurskifti, sum ikki verða 

mett at vera í samsvari við lógina. Dátueftirlitið krevur, at viðurskiftini eru í lagi, áðrenn 

viðgerðarloyvi verður givið. 

Metingini á s. 35 í lógarsuppskotinum um at skipanin við viðgerðarloyvum ikki standa mát við 

umsitingarliga kostnaðin av teimum heldur Dátueftirlitið ikki vera rætta. GDPR hevur økt munandi 

um útreiðslurnar til Dátueftirlitini í øllum limalondum og EBS londum. 

Royndirnar hjá Dátueftirlitinum vísa, at dátuábyrgdarar sjáldan hava skil á trygdini og heimildini 

fyri viðgerð, fyrstu ferð teir eru í sambandi við Dátueftirlitið. Dátueftirlitið metir, at tilgongdin at 

fáa viðgerðarloyvi ger góðan mun og vísandi til talið av dátuábyrgdarum í Føroyum, so er 

avmarkað, verður mett, at leisturin viðgerðarloyvum hóskar væl til okkara samfelag. 



Dátueftirlitið metir, at tað er serliga í sambandi verkætlanir og granskingarverkætlanir, sum viðgera 

viðkvæmar persónupplýsingar, at viðgerðin kemur væl frá byrjan. Dátueftirlitið nær ikki at koma á 

eftirlit, áðrenn viðgerðin er farin fram og er liðug.  

Í praksis verður framt eitt skriviborðseftirlit, áðrenn viðgerðarloyvi verður givið. Í teimum førum, 

har viðgerðin er farin í gongd, verður sama mannagongd fylgd. Í slíkum førum virkar 

viðgerðarloyvi í enn størri mun sum eitt sertifikat um, at dátuábyrgdarin viðgerð persónupplýsingar 

í samsvari við lógina. 

Umsitingarliga er eingin munur á eini skipan við viðgerðarloyvum og eini skipan við eftirlitið - 

uttan tað, at skipanin við viðgerðarloyvi gevur størri møguleika fyri at seta nøktandi trygdartiltøk í 

gildi og tryggja rættindi hjá skrásetta frá byrjan.  

Verkætlanir og viðgerð fyri almennan myndugleika, sum ikki hevur heimild í lóg ella sum fellir 

uttanfyri vanliga virksemi hjá myndugleika, krevja viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum. Mett verður, 

at skipanin við viðgerðarloyvum gagnar dátuverndini hjá tí einstaka og eigur at halda fram í 

nýggjari lóg 

Í uppskotinum um nýggja dátuverndarlóg veðrur lagt upp til, at skipanin við viðgerðarloyvum í ávísan 

mun heldur fram. Dátueftirlitið mælir til, skipanin verður víðkað, og mælt verður til, at § 35 í galdandi 

lóg saman við § 3 í kunngerð nr. 124 frá 19. september 2011 um fráboðanarskyldu og undantøk frá 

reglunum um viðgerðarloyvi verður sett í lógina við soljóðandi orðing.  

 

Viðgerðarloyvi 

§ XX. Viðgerð av viðkvomum 

persónupplýsingum krevur viðgerðarloyvi frá 

Dátueftirlitinum. 

Stk. 2. Dátueftirlitið kann eisini krevja 

viðgerðarloyvi til viðgerð av øðrum 

persónsupplýsingum, um viðgerðin skilliga 

ger seg inn á týðandi persónverndaráhugamál. 

Dátueftirlitið skal í avgerð síni meta um 

slagið av persónsupplýsingunum, hvussu 

nógvar og umfatandi hesar eru og um 

endamálið við viðgerðini. 

Stk. 3. Ein dátuábyrgdari kann krevja, at 

Dátueftirlitið tekur støðu til, um ein viðgerð 

krevur viðgerðarloyvi. 

Stk. 4. Dátueftirlitið kann í viðgerðarloyvinum 

seta serligar viðgerðartreytir til tess at 

avmarka bágan, viðgerðin hevur fyri 

skrásetta. 

Stk. 5. Í avgerðini um viðgerðarloyvi skal 

liggja ein støðutakan grundað á, í hvønn mun 

viðgerðin av persónsupplýsingunum er tí 

einstaka til bága, hóast serligar treytir eru 

settar sbrt. stk. 4 ella hóast galdandi 

verndarreglur í lógini, kap. 2-7, og um bágin 

kortini má víkja fyri atlitinum at viðgerðini. 

Stk. 6. Onki viðgerðarloyvi krevst frá 

Dátueftirlitinum, tá:  

1) Advokatar ella grannskoðarar sum liður í 

teirra virksemi viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar, sum einans viðvíkja 

viðurskiftum hjá viðskiftafólki teirra.  

2) Læknar, sjúkrarøktarfrøðingar, 

tannlæknar, kliniskir tanntøkningar, 

apotekarar, viðgerar, kiropraktorar og 

líknandi persónar við løggilding til at 

útinna virksemi innan heilsu- og 

sjúkrarøkt viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar, sum einans verða 

nýttar sum liður í hesum virksemi.  

3) Almennir stovnar viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar, tá viðgerðin hevur 

heimild í lóg. 



4) Upplýsingar um yrkisfelagsligt tilknýti 

verða viðgjørdar, um viðgerðin er neyðug 

fyri at kunna lúka arbeiðsrættarligar 

skyldur.  

Stk. 7. Viðgerð av persónupplýsingum við 

yvirvøkutóli verður viðgjørt sbrt. § XX. 

Stk. 8. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 

reglur um viðgerðarloyvi. Landsstýrismaðurin 

kann t.d. áseta reglur um, at ávísir 

viðgerðarhættir ikki krevja viðgerðarloyvi. 

Fyri slíkar viðgerðir kunnu ásetast serligar 

reglur til tess at avmarka bágan, tann skrásetti 

kann hava av hesum. 

 

 

3.13.  Yvirvøku og vakmyndatól 

Nýtsla av vakmyndatólum hevur ávirkan á atburðin hjá borgarum. Vakmyndatól á fleiri løgum av 

lívinum hjá tí einstaka setur eitt eyka trýst á tann einstaka at steðga tí, sum kundi verið fatað sum 

óregla ella frávik. Slík tól kunnu avmarkað møguleikarnar at flyta seg og brúka tænastur anonymt, 

og avmarkað møguleikan at halda seg áansaðan. Avleiðingarnar fyri verndina av 

persónupplýsingum eru umfatandi1. 

Rákið í dag er, at persónar í alt størri mun verða og skulu vera undir yvirvøku. Dátueftirlitið metir, 

at viðgerð av persónsupplýsingum við yvirvøkutóli í stóran mun er skerjandi fyri persónliga frælsið, 

og at vakmyndatól tí eiga at vera nýtt við størsta varsemi, og bara tá tað er neyðugt. 

Dátuábyrgdarar ynskja t.d. viðgerð av persónsuppýsingum við yvirvøkutólum í førum, har fólk ikki 

kunnu geva lógligt samtykki, sum t.d. vegna demens o.l., ella har talan er um arbeiðspláss, har 

arbeiðsgevari ynskir at hava eyga við starvsfólkum.  

Yvirvøka við fólki við demens verður ikki mett at vera møguligt við persónsupplýsingalógini, tí 

samtykki ikki kann fáast sbrt. § 2, stk. 2, nr. 8. Mett verður, at lógarheimild skal til. Her kann 

nevnast tvingsillógin, sum hevði kunna skipað viðurskiftini hesum viðvíkjandi.  

Í mun til yvirvøku av starvsfólkið er siðvenjan tann, at arbeiðsgevari ikki kann hava eyga við 

starvsfólki við yvirvøkutólum. Hetta er út frá skeivleikanum millum partarnar, og at tað er 

uppgávan hjá leiðsluni at ansa eftir starvsfólkunum á ein virðiligan hátt. Í teimum førum har 

yvirvøkutól virka á einum arbeiðsplássi t.d. eru sett á ein trukk ella lastbil í mun til drift, verður 

treyt sett við viðgerðin, at arbeiðsgevari ikki nýtir upplýsingarnar starvsfólkarættarliga.  

Dátuábyrgdarar ynskja eisini av viðgera persónsupplýsingar við vakmyndatóli við tí endamáli at 

fyribyrgja herverki og stuldri. Tað er viðgerð av revsiverdum viðurskiftum og viðgerð av 

viðkvomum persónsupplýsingum. Viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum krevur vanliga 

loyvi frá Dátueftirlitinum, men siðvenjan er, at dátuábyrgdari boðar Dátueftirlitinum frá um viðgerð 

við vakmyndatóli. Fráboðanin eins og aðrar fráboðanir verður viðgjørd á Dátueftirlitinum.  

Heimildin er í § 9, stk. 1, nr. 6, ”av røttum at kunna fylgja einum sjálvsagt heimilaðum áhugamáli 

hjá dátuábyrgdaranum ella tí triðjapersóni, sum hevur fingið persónsupplýsingarnar, og fyrilitini 

fyri skrásetta ikki eru eins stór og hesi áhugamál”. Henda áseting hevur við sær, at metast skal um 

                                                             
1 European Data Protection Board (2019): 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf?fbclid=IwAR1a
m_K3g0amY5GzMZuNbUIDPsBAHVzVNlTj8HcSPeKdbis3-Hda-ibNgaw 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf?fbclid=IwAR1am_K3g0amY5GzMZuNbUIDPsBAHVzVNlTj8HcSPeKdbis3-Hda-ibNgaw
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf?fbclid=IwAR1am_K3g0amY5GzMZuNbUIDPsBAHVzVNlTj8HcSPeKdbis3-Hda-ibNgaw


dátuábyrgdarin av røttum kann fylgja einum sjálvsagt heimilaðum áhugamáli, og fyrilitini fyri tann 

skrásetta (filmaða) ikki eru eins stór og hesi áhugamál.  

Í sambandi við viðgerðina letur dátuábyrgdari Dátueftirlitinum skýggjamyndir og mannagondir um 

trygd í sambandi við viðgerðina. 

Ávísar avbjóðingar eru á økinum eitt nú vegna lógina um forbud mod privates tv-overvågning m.v. 

hava privat t.d. ikki loyvi at seta sokallaði ‘’dashcam’’ í bilin. Hinvegin hava nýggir bilar í dag upp 

til 12 kamera á bilinum, har upptøkur verða fluttar av landinum at viðgerast. Økið eigur – sum tit 

vita – at endurskoðast. Dátueftirlitið mælir, at ásetingar um viðgerð av persónsupplýsingum við 

yvirvøkutólum verða settar í lógina um dátuvernd.  

Verða ongar ásetingar um vakmyndatól í lógini, er stórur vandi fyri, at hópin av vakmyndatólum 

fyrilitarleyst verða sett upp kring landið, og við 4 fólkum verður sera torført hjá Dátueftirlitinum at 

forða fyri, at persónupplýsingar íroknað viðkvæmar persónupplýsingar óneyðugt og á óhepnan hátt 

verða viðgjørdar. Royndirnar hjá Dátueftirlitinum vísa, at hugurin at seta upp og hugflogið, tá um 

vakmyndatól ræður, er stórur.   

Dátueftirlitið mælir tí til, at soljóðandi ásetingar um viðgerð av persónsupplýsingum við 

yvirvøkutólum verða settar í lógina um dátuvernd:  

 

Viðgerð av persónupplýsingum við 

vakmyndatólum og yvirvøkutólum 

 

§ XX Viðgerð av persónupplýsingum við 

yvirvøkutóli er bannað.  

Stk. 2. Viðgerð av persónupplýsingum sbrt. 

stk. 1 er loyvd, um eitt av hesum viðurskiftum 

ger seg galdandi:  

1) Skrásetti hevur givið samtykki til 

viðgerðina, 

2) viðgerðin hevur heimild í lóg, ella 

3) viðgerðin av røttum kann fylgja einum 

heimilaðum áhugamáli hjá 

dátuábyrgdaranum, og fyrilitini fyri 

skrásetta ikki eru eins stór og hesi 

áhugamál.  

Stk. 3. Viðgerð av persónupplýsingum við 

vakmyndatóli krevur viðgerðarloyvi frá 

Dátueftirlitinum.  

Stk. 4. Viðgerð av persónupplýsingum við 

vakmyndatóli, sum er heimilað í lóg, krevur 

ikki viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum sbrt. § 

XX. Viðgerðin skal tó fráboðast 

Dátueftirlitinum. 

Stk. 5. Viðgerð av persónupplýsingum við 

yvirvøkutóli fyri almennan myndugleika 

krevur heimild í lóg. 

Stk. 6. Viðgerð av persónupplýsingum við 

yvirvøkutóli fyri privatan dátuábyrgdara 

krevur viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum, 

sbrt. § XX. 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð 

áseta nærri reglur fyri viðgerð av 

yvirvøkutólum.

 

Tað er við uppskotinum omanfyri framvegis ikki greitt, hvussu skal verða gjørt við vakmyndatól og 

yvirvøkutól í bilum. Verður fylgt logikkinum í lógini, skulu bilmerki/dátuábyrgdari hava 

umboðsfólk í Føroyum, og Dátueftirlitið kann umvegis hesi umboðsfólk krevja viðgerðarloyvi til 

viðgerðina eftir ásetingini omanfyri.  

 

Lagt verður upp til, at viðgerð av viðkvomum persónupplýsingum við vakmyndatóli krevur 

viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum. Hevur viðgerðin við vakmyndatóli heimild í lóg, krevst ikki 



loyvi frá Dátueftirlitinum. Er ætlanin at hava eitt yvirlit yvir, hvørji vakmyndatól eru í landinum, 

ber til at áseta, at vakmyndatólið skal fráboðast Dátueftirlitinum við tí fyri eyga, at vakmyndatóli 

verður skrásett á yvirlitinum.  

 

Er talan um viðgerð av persónsupplýsingum við yvirvøkutóli fyri almennan myndugleika verður 

lagt upp til, at viðgerðin einans kann fara fram, um viðgerðin er heimilað í lóg. Fyri viðgerð av 

persónsupplýsingum við yvirvøkutóli fyri privatan dátuábyrgdara krevst viðgerðarloyvi frá 

Dátueftirlitinum. 

 

 

 

 

3.14. Flutningur til útlond 

Lóggevari hevur í síni tíð avgjørt, at flutningurin av persónupplýsingum til útlond ikki kann fara 

fram uttan víðari. Tískil varð ásett í kunngerð, at flutningur til útlond skal fráboðast Dátueftirlitinum 

– og at loyvi krevst, tá ið talan um flutning av viðkvomum persónupplýsingum við summum 

undantøkum. Er talan um flutning til lond, sum ikki eru nevnd í kunngerðini, krevst loyvi frá 

Dátueftirlitinum sbrt. § 17. Tá er líkamikið, um talan um viðkvæmar persónsupplýsingar ella ikki.  

Í sambandi við viðgerðini av fráboðanini verður kravt, at dátuviðgerðaravtala er millum partarnar. 

Er talan um viðkvæmar persónsupplýsingar ella týðandi upplýsingar verður eisini kravt, at 

dátuábyrgdari letur Dátueftirlitinum avrit av trygdarskoðanini hjá dátuviðgerðanum. Harumframt 

skal dátuábyrgdari gera eina váðameting í sambandi við flutningin.  

Flutningur til útlond fer fram í alt størri mun, og royndirnar hjá Dátueftirlitinum vísa, at 

dátuábyrgdarar sjáldan hava skil í tingunum – tá ið talan er um fyrstu ferð, at tey eru í sambandi við 

Dátueftirlitið. Royndirnar vísa eisini, at trúnaðarupplýsingar og viðkvæmar persónsupplýsingar 

verða fluttar fyrst til dátuviðgerðar í londum, sum kunnu veita eitt nøktandi trygdarstøði, og síðani 

flutt víðari til lond, sum ikki verða mett at kunna veita eitt nøktandi trygdarstøði sum t.d. USA, 

Australia o.s.fr.  

Dátueftirlitið vil vísa á, at tað er betri í mun til at tryggja dátuverndina, at flutningur til útlond 

verður fráboðaður/krevur loyvi frá Dátueftirlitinum. Hinvegin er hesin leistur í andsøgn við 

skipanina um góðkend triðjalond, um tað er soleiðis, at persónupplýsingar út ES kunnu flytast til 

Føroya uttan víðari, men at persónsupplýsingar ikki flytast úr Føroyum uttan loyvi.  

Dátueftirlitið mælir tí til, at ásetingin um flutning av persónupplýsingum til útlond við nøktandi 

trygdarstøði verður endurskoðað, og at støða verður tikið til, um reglurnar skulu vera tær somu fyri 

almennar og privatar dátuábyrgdarar – vísandi til m.a. KT-rundskrivið. 

 

3.15. Víðarilatan av persónsupplýsingum til dátuábyrgdara uttanlands 



Eftir galdandi lóg krevur víðarilatan av persónsupplýsingum til annan dátuábyrgdara heimild og í 

summum førum loyvi frá Dátueftirlitinum. Eftir galdandi lóg verður víðarilatan av 

persónsupplýsingum til annan dátuábyrgdara uttanlands viðgjørt sbrt. §§ 16 og 17. Hetta hevur við 

sær, at tað er strangari at lata persónsupplýsingar víðari til annan dátuábyrgdara í Føroyum enn 

uttanlands. Hetta metir Dátueftirlitið verða óheppið í mun til dátuvernd, og tað er sera spell, um 

hetta heldur fram við nýggju dátuverndarlógini.  

Dátueftirlitið mælir til, at víðarilatan av persónupplýsingum til dátuábyrgdara uttanlands fer fram 

eftir §§ 12-14 og ikki eftir kap. 6. (Spurningurin er so, um millumtjóðafelagsskapir er viðkomandi í 

lógini). 

 

4. Aðrar viðmerkingar 

 

4.1.Gongdin 

Á tveimum fundum í vár viðgjørdi Dátueftirlitið saman við Løgmansskrivstovuni eitt uppskot um 

dátuverndarlóg. Uppskotið, sum lá á borðinum, var ein umseting av almennu fyriskipanini um 

dátuvernd í ES, undantikið partar viðvíkjandi harmonisering og samstarv millum limalondini og 

ásetingar um t.d. sertifisering. Løgmansskrivstovan greiddi frá, at eftir ætlan skuldi føroyska lógin 

passa 1-1 við ES fyriskipanina. Dátueftirlitið mælti til at broyta uppskotið soleiðis, at tað hóskaði til 

føroysk viðurskifti. Hetta merkti m.a. at orða lógina soleiðis, at greinarnar vóru styttar niður, og at 

lógin fekk snið sum vanligar aðrar føroyskar lógir.  

Á fundunum mælti Dátueftirlitið m.a. til, at ‘revsiverd viðurskifti, munandi sosialir trupulleikar og 

heilt persónlig viðurskifti’ komu við í lógina sum viðkvæmar persónupplýsingar.  

12. september fekk Dátueftirlitið nýtt uppskot til dátuverndarlóg. Dátueftirlitið fegnast um, at lógin 

hevur fingið snið sum minnir um verandi lóg um viðgerð av persónupplýsingum, og at ‘revsiverd 

viðurskifti, munandi sosialir trupulleikar og heilt persónlig viðurskifti’ eru at rokna sum viðkvæmar 

persónupplýsingar.  

Á fyrsta fundi um nýggju lógina varð kunnað um, at uppskotið fór út til ummælis í seinasta lagi 10. 

oktober 2019. Dátueftirlitið boðaði Løgmansskrivstovuni frá, at eftirlitið metti ikki, at lógaruppskotið 

var búgvið at fara til ummælis longu 10. oktober 2019. Dátueftirlitið hevur sum serkønur myndugleiki 

á økinum ikki haft møguleika at viðgera týðandi partar við uppskotinum saman við 

Løgmansskrivstovuni her undir kapittul 5 um m.a. skyldur hjá dátuábyrgdara, trygd í sambandi við 

viðgerðina og dátuverndarfólk.  

Í uppskotinum verður sagt, at viðkomandi partar vóru tiknir við í arbeiðið at gera nýggja 

persónupplýsingalóg, og at Løgmansskrivstovan skipaði tríggjar bólkar við umboðum fyri tey, sum 

vóru mett at hava serligan áhuga í eini nýggjari persónupplýsingalóg. Dátueftirlitið vil vísa á, at í 

bólkunum vóru bert umboð fyri dátuábyrgdarar. Umboð fyri skrásetta t.d. Etiska Ráðið, Sjúklinga 

umboð, fakfeløg o.s.fr. hava ikki verið partur av arbeiðinum, og tað metir Dátueftirlitið vera óheppið. 

 



Dátueftirlitið mælir til, at uppskotið verður viðgjørt væl og virðiliga í mun til ummælini, og at bíðað 

verður við at leggja uppskotið fyri tingið, fyrrenn GDPR er endurskoðað í mai 2020. 

 

Tórshavn 8. november 2019 

 

Eyðbjørn Larsen    Eyðhild Skaalum 

Formaður    Stjóri í Dátueftirlitinum 
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Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

 Vísandi til teldupost frá Dátueftirlitinum tann 11. oktober 2019 hava vit niðanfyri greitt frá 

gongdini í ávikavist játtanum, starvsfólkaútreiðslum, rakstrarútreiðslum og starvsfólkatali síðani 

2015 til í dag fyri dátueftirlitini í Danmark, Noreg og Íslandi.  

Persónsdátufyriskipanin hjá ES (GDPR) varð samtykt í 2016 og kom í gildi 18. mai 2018 fyri 

limalondini í ES, herundir Danmark. EBS-londini, herundir Ísland og Noreg, settu fyriskipanina í 

verk 20. juli sama ár. Tíðarskeiðið fevnir sostatt um tíðina fyri og eftir, at Persónsdátufyri-

skipanin kom í gildi í londunum. 

Nýttu tølini niðanfyri fyri árini 2015 til 2018 eru staðfest tøl sambært ársfrágreiðingunum hjá 

dátueftirlitunum í ávikavist Danmark, Noregi og Íslandi, meðan tølini fyri 2019 eru ætlanartøl. 

Ársfrásagnirnar eru ikki uppbygdar eins í teimum ymisku londunum, og nakrar upplýsingar vóru 

tí heldur ikki tøkar. Eitt nú hevur íslendska dátueftirlitið ikki serskilt upplýst starvsfólka-

útreiðslur. 

 

Danmark 

Játtan, útreiðslur v.m. hjá danska dátueftirlitinum, Datatilsynet, frá 2015 til 2019 eru sum 

niðanfyri: 

 

Danmark, mió. DKK 2015 2016 2017 2018 2019* 

Játtan -21,2 -21,5 -22,9 -36,5 -43,2 

Rakstrarútreiðslur 4,9 4,7 5,5 7,2 7,2 

Starvsfólkaútreiðslur 17,2 16,8 19,5 25,9 35,6 

Rakstrarútreiðslur % 22% 22% 22% 22% 17% 

Starvsfólkatal 33,4 32,2 34,7 43,8 63 

Talva fyri játtan, útreiðslur v.m. hjá Datatilsynet frá 2015 til 2019. Tølini stava frá 

ársfrásagnunum fyri árini 2015-2018 hjá Datatilsynet.  

 

*Tølini fyri 2019 eru ætlanartøl. 
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Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, 

Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

Játtanin á fíggjarlógini til Datatilsynet er á sama støði á 21-23 mió.kr. árini 2015 til 2017. Í 2018 

hækkar játtanin við 13,6 mió.kr. upp í 36,5 mió.kr., og í 2019 hækkar játtanin aftur við 6,7 

mió.kr. upp í 43,2 mió.kr. Játtanin er sostatt hækkað við 20,3 mió.kr., síðani Persónsdátufyri-

skipanin hjá ES kom í gildi. 

 

Starvsfólkaútreiðslurnar fylgja sama mynstri sum játtanin, har tær árini 2015 til 2017 eru á 

nøkulunda sama støði á 17-20 mió.kr.  Í 2018 hækka starvsfólkaútreiðslurnar við 6,4 mió.kr. upp 

í 25,9 mió.kr., og í 2019 hækka tær aftur við 9,7 mió.kr. upp í 35,6 mió.kr. Vøksturin í 

starvsfólkaútreiðslum sæst aftur í starvsfólkatalinum, sum frá 2017 til 2018 hækkar við 9,1 

starvsfólkum og frá 2018 til 2019 aftur hækkar við 19,2 starvsfólkum. 

 

 

Gongdin í játtan og starvsfólkaútreiðslum hjá danska Datatilsynet kann lýsast sum niðanfyri: 

 

 
Grafur fyri játtan og starvsfólkaútreiðslur hjá Datatilsynet frá 2015 til 2019 

        

Rakstrarútreiðslurnar økjast frá ári til ár, uttan frá 2015 til 2016, tá rakstrarútreiðslurnar lækkaðu 

við 0,2 mió.kr. Rakstrarútreiðslurnar eru á leið 22% av samlaðu útreiðslunum frá 2015 til 2018, 

men lækka í 2019 niður í 17%. 

 

Í ársfrásøgnini frá 2018 hjá Datatilsynet verður sagt, at nýggja Persónsdátufyriskipanin frá 25. 

mai 2018 (GDPR) er høvuðsorsøkin til, at játtanin er økt. Millum annað stendur í leiðslu-

frágreiðingini: 
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Dátueftirlitið 

 

Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, 

Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

“Datatilsynets bevilling er som følge af meropgaver vedrørende databeskyttelsesforordningen i 

den forbindelse med Finansloven 2018 og frem blevet øget.”     

 

Víðari stendur í leiðslufrágreiðingini, at økta játtanin er brúkt til at ráðgeva og vegleiða um 

nýggju Persónsdátufyriskipanina, og at fleiri starvsfólk eru sett í hesum sambandi: 

 

“Datatilsynet har i 2018 brugt betydelige ressourcer på at rådgive og vejlede om de nye data-

beskyttelsesregler. Det gælder herhjemme, hvor tilsynet hver dag håndterer mange telefoniske 

og skriftlige forespørgsler. [...] I 2018 har Datatilsynet også brugt ressourcer på internt at sikre, 

at tilsynet er i stand til at håndtere det nye retsgrundlag og ikke mindst de mange nye opgaver, 

som Datatilsynet har fået i den forbindelse. Der er som følge heraf bl.a. i løbet af året foretaget 

en vis opnormering i antallet af medarbejdere i tilsynet på en række helt centrale områder”. 

 

 

Noreg 

Játtan, útreiðslur v.m. hjá norska dátueftirlitinum, Datatilsynet, frá 2015 til 2019 eru sum 

niðanfyri: 

 

Noreg, mió. NOK 2015 2016 2017 2018 2019* 

Játtan -40,1 -45,6 -50,6 -54,4 -57,7 

Rakstrarútreiðslur 9,56 12,5 14,1 13,6 
 Starvsfólkaútreiðslur 28,9 32,5 38,6 38,4 
 Rakstrarútreiðslur % 25% 28% 27% 26% 
 Starvsfólkatal 46 47 47 41 41 

Talva fyri játtan, útreiðslur v.m. hjá Datatilsynet frá 2015 til 2019. Tølini stava frá 

ársfrásagnunum fyri árini 2015-2018 hjá Datatilsynet. Ætlanartølini stava frá norsku 

fíggjarlógini fyri 2019. Starvsfólkatalið í 2019 er sambært heimasíðu stovnsins. 

 

*Tølini fyri 2019 eru ætlanartøl. 
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Dátueftirlitið 

 

Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, 

Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

Játtanin á fíggjarlógini til Datatilsynet hækkar stigvíst úr NOK 40,1 mió. upp í NOK 57,7 mió. 

frá árunum 2015 til 2019. Árliga hækkanin er á leið NOK 5 mió. hvørt árið, burtursæð frá 2018 

til 2019, tá hækkanin var NOK 3,3 mió. 

Játtanin til norska Datatilsynet er sostatt á einum hægri støði enn játtanin til danska Datatilsynet, 

eins og starvsfólkahalið hevur verið hægri árini 2015 til 2017.  

Starvsfólkaútreiðslurnar hækka ávikavist knappar NOK 4 mió. og góðar NOK 6 mió. frá 2015 til 

2017. Frá 2017 til 2018 standa starvsfólkaútreiðslurnar í stað. Hóast starvsfólkaútreiðslurnar 

økjast við NOK 97 mió. frá 2015 til 2017, er starvsfólkatalið støðugt á 46-47 fólkum hesi árini. Í 

2018 lækkar talið niður í 41 fólk, hóast starvsfólkakostnaðurin er óbroyttur. 

Gongdin í játtan og starvsfólkaútreiðslum hjá norska Datatilsynet kann lýsast sum niðanfyri: 

 

 
Grafur fyri játtan og starvsfólkaútreiðslur hjá Datatilsynet frá 2015 til 2019.  

 

 

Rakstrarútreiðslurnar økjast frá ári til ár, undantikið frá 2017 til 2018, tá rakstrarútreiðslurnar 

lækkaðu við NOK 0,5 mió.kr. Rakstrarútreiðslurnar eru ímillum 25% og 28% av samlaðu 

útreiðslunum. 
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Dátueftirlitið 

 

Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, 

Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

Ísland 

Játtan, útreiðslur v.m. hjá íslendska dátueftirlitinum, Persónuvernd, frá 2015 til 2019 eru sum 

niðanfyri: 

 

Ísland mió. ISK 2015 2016 2017 2018 2019 

Játtan -94,5 -101,6 -115,7 -216,5 
 Útreiðslur (rakstrar- og 

starvsfólkaútreiðslur) 103,6 106 111,3 213,6 
 Starvsfólkatal 7 7 7 14 18 

Talva fyri játtan, útreiðslur v.m. hjá Persónuvernd frá 2015 til 2019. Tølini stava frá 

ársfrásagnunum fyri árini 2015-2018 hjá Persónuvernd. Starvsfólkatalið í 2019 er sambært 

heimasíðu stovnsins. 

 

Játtanin á fíggjarlógini til íslendska Persónuvernd hækkar stigvíst úr ISK 94,5 mió. upp í ISK 

115,7 mió. frá árunum 2015 til 2017. Frá 2017 til 2018 verður játtanin nærum tvífaldað úr ISK 

115,7 upp í ISK 216,5 mió. 

Gongdin í játtan og útreiðslum hjá íslendska Persónuvernd kann lýsast sum niðanfyri: 

 

 
Grafur fyri játtan og útreiðslur hjá Persónuvernd frá 2015 til 2018 
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Dátueftirlitið 

 

Játtan og útreiðslur hjá dátueftirlitum í Danmark, 

Noregi og Íslandi árini 2015-2019 

 

Í ársfrásagnunum hjá Persónuvernd eru útreiðslurnar ikki býttar sundur í rakstrar- og starvsfólka-

útreiðslur. Tó verður starvsfólkatalið upplýst;  hetta er óbroytt árini 2015 til 2017.  Í 2018 

hækkar starvsfólkatalið úr 7 upp í 14, og í 2019 starvast sambært heimasíðu stovnsins 18 fólk í 

Persónuvernd. 

Samlaðu útreiðslurnar hækka stigvíst úr ISK 103,6 mió. upp í ISK 111,3 mió. frá 2015 til 2017. Í 

2018 nærum tvífaldast útreiðslurnar úr ISK 111,3 mió. upp í ISK 213,6 mió.   

 

Niðurstøða 

Fyri dátueftirlitini í Danmark, Noregi og Ísland hækka játtanirnar til stovnarnar frá 2015 til 2019. 

Fyri danska dátueftirlitið hækkar játtanin serliga í 2018 og 2019. Sambært ársfrágreiðingini 2018 

skyldast hækkanin serliga nýggju persónsdátufyriskipanina frá 25. mai 2018. 

Í Noregi hækkar játtanin til dátueftirlitið støðugt øll árini, meðan játtanin til íslendska dátu-

eftirlitið hækkar markant í 2018.  Onki verður sagt um orsøkina til hækkanina í ársfrásøgnunum 

hjá norska og íslendska dátueftirlitinum.  

Játtanin til norska dátueftirlitið hækkar ikki eins nógv í 2018 og 2019 sum játtanin til danska 

dátueftirlitið, men her skal havast í huga, at játtanin til norska dátueftirlitið var á einum hægri 

støði árini 2015 til 2018.  Í 2019 eru játtanirnar til danska og norska dátueftirlitið tó á sama støði. 

Í tráð við hækkanina í játtanini eru starvsfólkaútreiðslurnar hækkaðar samsvarandi í bæði 

Danmark og Noregi. Í Íslandi hækka útreiðslurnar somuleiðis, og hóast starvsfólkaútreiðslurnar 

ikki verða tilskilaðar, sæst at starvsfólkatalið hækkar. Sambært ársfrágreiðingini hjá danska 

dátueftirlitinum fyri 2018 vórðu fleiri starvsfólk sett at ráðgeva og vegleiða um nýggju 

Persónsdátufyriskipanina. Norska og íslendska dátueftirlitið nevna onki um orsøkina til øktu 

starvsfólkaútreiðslurnar. 

 

 

SPEKT løggildir grannskoðarar Sp/f 

 

 

 

 

 

Mirjam Haraldsen    Eilev Sivertsen 

statsaut. revisor    KT-grannskoðari, CISA, CISM, GSNA 
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Kapittul 1 
Virkisøki, landøkisásetingar o.a. 

 
Innihald og endamál 

 
§ 1. Løgtingslógin ásetur reglur um vernd av 
einstaklingum í sambandi við viðgerð av 
persónupplýsingum, og reglur um frían 
flutning av persónupplýsingum. 
 

Virkisøki 
 
§ 2. Løgtingslógin er galdandi fyri viðgerð av 
persónupplýsingum  
1) um viðgerðin heilt ella lutvíst er 

automatisk,   
2) um persónupplýsingar eru ella verða settar 

í eina skrá, sjálvt um viðgerðin ikki er 
automatisk. 

Stk. 2. Løgtingslógin er galdandi fyri viðgerð 
av persónupplýsingum, sum fer fram í 
sambandi við sjónvarpseftiransing. 
 
§ 3. Løgtingslógin er ikki galdandi fyri ta 
viðgerð av persónupplýsingum, sum 
einstaklingar gera til heilt persónlig endamál. 
Stk. 2. Løgtingslógin er ikki galdandi fyri ta 
viðgerð av persónupplýsingum, sum fer fram 
sum liður í tingarbeiðinum hjá Løgtinginum. 
Stk. 3. Kapittul 2-7 eru ikki galdandi fyri 
viðgerð av persónupplýsingum við einans 
listarligum, bókmentaligum ella 
journalistiskum endamáli. Tó eru §§ 42 og 47 
galdandi. 
Stk. 4. Kapittul 2-7 eru ikki galdandi fyri 
viðgerð av persónupplýsingum, sum eru í 
kunningardátugrunnum, sum hava 
journalistiskt endamál og sum einans rúma 
tilfari, sum frammanundan er 
almannakunngjørt. Tó eru §§ 42 og 47 
galdandi. Hetta er treytað av, at tilfarið í 
kunningardátugrunninum er óbroytt í mun til 
almannakunngeringina.  
 
§ 4. Ásetingar um viðgerð av 
persónupplýsingum í aðrari lóggávu, sum 
geva skrásetta eina betri rættarstøðu, ganga 
fram um ásetingarnar í hesi løgtingslóg. 

 
Landøkisásetingar 

 
§ 5. Løgtingslógin er galdandi fyri viðgerð av 
persónupplýsingum, sum verður gjørd fyri  
1) privatan dátuábyrgdara ella dátuviðgera, 

sum er staðsettur í Føroyum, sama um 
viðgerðin fer fram í Føroyum ella ei, og 

2) almennan dátuábyrgdara ella dátuviðgera, 
sum er staðsettur í Føroyum, og sum er 
undir myndugleika heimastýrisins, sama 
um viðgerðin fer fram í Føroyum ella ei. 

Stk. 2. Løgtingslógin er galdandi fyri viðgerð 
av persónupplýsingum um skrásett, sum eru í 
Føroyum, og verður gjørd av dátuábyrgdara 
ella dátuviðgera, sum ikki er staðsettur í 
Føroyum, um viðgerðin viðvíkur: 

1) útboð av vørum ella tænastum til 
skrásett í Føroyum, sama um gjald 
verður kravt frá teimum, ella 

2) yvirvøka av atferðini hjá skrásettum, 
um teirra atferð fer fram í Føroyum. 

 
Allýsingar 

 
§ 6. Í hesi løgtingslóg er at skilja við: 
1) Persónupplýsingar: Einhvør upplýsing og 

meting, sum kann knýtast at einum 
ávísum likamligum persóni, t.e. tann 
skrásetti. 

2) Viðgerð: Øll nýtsla, so sum savnan, 
skráseting, samkoyring, goyming, 
víðarigeving, avhending o.a. ella ein 
sameining av hesum, líkamikið um henda 
er automatisk ella ei.  

3) Profilering: Eitt og hvørt slag av 
automatiskari viðgerð av 
persónupplýsingum, sum nýtir hesar 
persónupplýsingar til at meta um ávís 
persónlig viðurskifti hjá einum persóni, 
serliga fyri at greina ella meta um 
arbeiðsavrik, fíggjarliga støðu, heilsu, 
persónligar sertokkar, áhugamál, 
álitissemi, atferð, staðseting ella rørslur 
hjá viðkomandi. 

4) Skrá: Eitt og hvørt skipað savn av 
persónupplýsingum, sum er atkomandi 
eftir ávísum eyðkennum, annaðhvørt 

Kommenterede [UAK1]: Dátueftirlitið mælir til, at hesin 
partur verður strikaður. 
 

Kommenterede [UAK2]: Dátueftirlitið mælir til, at stk. 2 
verður strikað. Viðgerð av persónsupplýsingum við 
vakmyndatóli er sjálvsagt viðgerð av persónsupplýsingum. 
Ásetingin er fyrikemur avmarkandi. Ì alt størri mun fer 
yvirvøka fer fram við øðrum sløgum av virvøkutólum og 
sensorum. Í øðrum lagi mælir Dátueftirlitið til, at greinin 
verður víðka til at umfata yvirvøku í breiðum høpi, soleiðis at 
viðgerð við sensorum, trakkaranum, armbondum og øllum 
sløgum av yvirvøku verður við. 
 

Kommenterede [UAK3]: koamma 

Kommenterede [UAK4]: Dátueftirlitið mælir til: Einhvør 
meting, sum er knýtt ella kann knýtast at einum ávísum 
likamligum persóni, t.e. tann skrásetti. 

Kommenterede [UAK5]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK6]: Dátueftirlitið mælir til: Eitt og 
hvørt slag av automatiskari viðgerð av persónsupplýsingum, 
sum nýtir persónsupplýsingar til at meta um ávís persónlig 
viðurskifti hjá einum ávísum likamligum persóni, fyri at 
greina ella meta um arbeiðsavrik, fíggjarliga støðu, heilsu, 
persónligar tokkar (tokkar er betri enn sertokkar), áhugamál, 
álitissemi, atferð, staðseting ella rørslur hjá viðkomandi. 
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savnið er miðsavnað, miðspjatt ella býtt 
sundur eftir virki ella staði. 

5) Dátuábyrgdari: Ein likamligur ella 
løgfrøðiligur persónur, ein almennur 
myndugleiki, ein stovnur ella ein onnur 
eind, sum eina ella saman við øðrum ger 
av, til hvørji endamál og við hvørjum 
hjálpitólum persónupplýsingar kunnu 
viðgerast. 

6) Dátuviðgeri: Ein likamligur ella 
løgfrøðiligur persónur, ein almennur 
myndugleiki, ein stovnur ella ein onnur 
eind, sum viðger persónupplýsingar 
dátuábyrgdarans vegna. 

7) Triðipartur: Ein likamligur ella 
løgfrøðiligur persónur, ein almennur 
myndugleiki, ein stovnur, felagsskapur 
o.s.fr., sum ikki er tann skrásetti, 
dátuábyrgdarin, dátuviðgerin og teir 
persónar undir beinleiðis myndugleika 
dátuábyrgdarans ella dátuviðgerans, sum 
hava heimild at viðgera 
persónupplýsingar.  

8) Móttakari: Ein likamligur ella 
løgfrøðiligur persónur, ein almennur 
myndugleiki, ein stovnur ella annar, sum 
fær persónupplýsingar, eisini hóast hetta 
er ein triðipartur. Almennir myndugleikar, 
sum móttaka persónupplýsingar í 
sambandi við einstakar fyrispurningar, eru 
ikki móttakarar. Viðgerðin hjá 
myndugleikunum av hesum upplýsingum 
skal halda tær galdandi dátuverndarreglur. 

9) Samtykki frá skrásetta: Eitt sjálvboðið, 
nágreiniligt, kunnað og greitt viljaboð frá 
skrásetta, har skrásetti við fráboðan ella 
greiðari váttan játtar, at 
persónupplýsingar, um viðkomandi kunnu 
viðgerast. 

10) Ílegudátur: Persónupplýsingar, sum 
viðvíkja arvaðum ella ognaðum 
íleguserkennum hjá einum persóni, sum 
geva eintýddar upplýsingar um lívvirki 
ella heilsuna hjá persóninum, og sum eru 
tøkar eftir, at ein lívfrøðilig roynd frá 
viðkomandi er greinað. 

11) Biometriskar dátur: Persónupplýsingar, ið 
sum fylgi av tekniskari viðgerð av 

likamligum, lívvirkisligum ella 
atferðarligum serkenni hjá einum persóni 
loyva ella vátta eina eintýdda eyðmerking 
av viðkomandi, t.d. andlitsmynd ella 
fingramerkisupplýsingar. 

12) Heilsuupplýsingar: Persónupplýsingar, 
sum viðvíkja likamligu ella sálarligu 
heilsuni hjá einum persóni, her undir 
veitingar av heilsutænastum, og sum geva 
upplýsingar um heilsustøðuna hjá 
viðkomandi. 

13) Útland: Land, sum er limur í Evopeiska 
Samveldinum (ES) ella í Evropeiska 
Búskaparliga Samstarvinum (EBS). 

14) Triðjaland: Land, sum ikki er limur í 
Evopeiska Samveldinum (ES) ella 
Evropeiska Búskaparliga Samstarvinum 
(EBS).  

15) Kunningarsamfelagstænasta: Einhvør 
tænasta í kunningarsamfelagnum, t.e. 
einhvør tænasta, sum vanliga verður veitt 
fyri gjald, og sum verður fjarvarpað 
elektronist eftir umbøn frá einum 
tænastumóttakara.  

 
Kapittul 2 

Meginreglur og viðgerðarreglur 
 

Meginreglur fyri viðgerð av 
persónupplýsingum 

 
§ 7. Persónupplýsingar skulu: 
1) Viðgerast lógliga, rímiliga og á ein 

gjøgnumskygdan hátt í mun til tann 
skrásetta. 

2) Savnast til nágreiniliga tilskilað og 
heimilað endamál og skulu ikki seinni 
viðgerast á ein hátt, sum er í ósamsvari 
við hesi endamál.  

3) Vera nøktandi, viðkomandi og 
avmarkaðar til tað, sum er neyðugt til tey 
endamál, sum tær verða viðgjørdar til. 

4) Vera rættar og nøktandi dagførdar. Øll 
rímilig stig skulu takast fyri at tryggja, at 
persónupplýsingar, sum eru rangar í mun 
til tey endamál, sum tær verða viðgjørdar 
til, verða strikaðar ella rættaðar 
beinanvegin. 

Kommenterede [UAK7]: Dátueftirlitið mælir til at strika 
partin um almennir myndugleikar, tí hetta skerjir rættin hjá 
skrásetta til gjøgnumskygni. Tað er ógreitt, hví hendan 
ásetingin er í verandi lóg. 

Kommenterede [UAK8]: Dátueftirlitið mælir till: Eitt 
sjálvboðið, nágreiniligt, kunnað og greitt viljaboð frá 
skrásetta um, at persónsupplýsingar um viðkomandi kunnu 
viðgerast. 

Kommenterede [UAK9]: Dátueftirlitið mælir til, at § 2, 
stk. 1, nr. 9, í verandi lóg verður sett inn sum nýtt nr. 13.  
 
Dátueftirlitið mælir samstundis til, at trúnaðarupplýsingar 
koma í allýsingina, sum hon er lýst í §§ 27 og 28 í 
fyrisitingarlógini hildið saman við revsilógarinnar § 152, stk. 
3: Ein upplýsing er í trúnaði, tá ið hon við lóg ella aðrari 
gildugari áseting er nevnd so, ella tá ið tað aðramáta er 
neyðugt at halda hana loyniliga fyri at varða um munandi 
umhugsni til almenn ella privat áhugamál. 

Kommenterede [UAK10]: Dátueftirlitið mælir til, at 
orðingin í verandi lóg verður nýtt. 

Kommenterede [UAK11]: Dátueftirlitið mælir til, at 
orðingin um triðjalond verður strikað. Kunngerð nr. 31 frá 21. 
mars 2019 um flutning av persónsupplýsingum til útlond 
viðvíkur hesum viðurskiftum. Dátueftirlitið metir tað vera 
skilabest, at viðurskiftini framvegis verða ásett í kunngerð. 
Grønland verður eftir hesum leisti eitt triðjaland.  

Kommenterede [UAK12]: Dátueftirlitið mælir til, at orðið, 
kunningarsamfelagstænasta verður broytt til ‘fjarvarpaðar 
tænastur’. Í øðrum lagi ‘tænastur umvegis/á 
internetið/internetinum’.  

Kommenterede [UAK13]: Dátueftirlitið mælir til: Einhvør 
tænasta á internetinum.  
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5) Goymast soleiðis, at ikki ber til at 
eyðmerkja tey skrásettu í longri tíðarskeið 
enn neyðugt við atliti at endamálinum við 
viðgerðini.  

6) Viðgerast á ein hátt, sum tryggjar 
nøktandi trygd av persónupplýsingum, 
undir hesum vernd ímóti óheimilaðari ella 
ólógligari viðgerð og ímóti missi av 
tilvild, fyribeining ella skaða, við nýtslu 
av hóskandi tøkniligum ella 
bygnaðarligum tiltøkum. 

Stk. 2. Dátuábyrgdari hevur ábyrgdina av og 
skal kunna vísa á, at stk. 1 verður hildið. 
Stk. 3. Um seinni viðgerð av 
persónsupplýsingum einans fer fram við 
søguligum, hagfrøðiligum ella vísindaligum 
endamáli, er henda viðgerð at rokna sum 
verandi í samsvari við upprunaendamálið við 
innsavnanini, um bágin, tann einstaki hevur 
av hesari, má metast eigur at víkja fyri tí 
munandi samfelagsliga týdningi, viðgerðin 
hevur.  

 
Lóglig viðgerð 

 
§ 8. Viðgerð av persónupplýsingum er lóglig 
um í minsta lagi eitt av hesum viðurskiftum 
gera seg galdandi: 
1) Skrásetti hevur givið sítt samtykki til, at 

persónupplýsingar um hann ella hana 
verða viðgjørdar til eitt ella fleiri 
nágreinað endamál. 

2) Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina 
avtalu, sum skrásetti er partur í, ella fyri at 
gera tað, sum eftir áheitan frá skrásetta, er 
neyðugt, áðrenn avtalan verður inngingin. 

3) Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina 
rættarliga skyldu, sum áliggur 
dátuábyrgdaranum. 

4) Viðgerðin er neyðug fyri at verja 
altumráðandi áhugamál hjá skrásetta ella 
øðrum persóni. 

5) Viðgerðin er neyðug til tess at røkja 
samfelagsáhugamál ella uppgávur sum 
liggja undir almennari 
myndugleikaútinnan, sum 
dátuábyrgdaranum er áløgd. 

6) Viðgerð er neyðug fyri, at dátuábyrgdarin 
ella ein triðipersónur kann fylgja einum 
heimilaðum áhugamáli, um ikki áhugamál 
ella grundleggjandi rættindi hjá skrásetta, 
sum krevja vernd av persónupplýsingum, 
ganga fram um.  

Stk. 2. Stk. 1, nr. 6 er ikki galdandi fyri 
almennar myndugleikar, tá ið teir røkja sínar 
uppgávur. 
 

Treytir fyri samtykki 
 
§ 9. Er viðgerð av persónupplýsingum 
grundað á samtykki skal dátuábyrgdarin 
kunna vísa á, at tann skrásetti hevur givið 
samtykki til viðgerðina. 
Stk. 2. Verður samtykki hjá skrásetta givið í 
skrivligari váttan, sum eisini viðvíkur øðrum 
viðurskiftum, skal umbønin um samtykki 
leggjast fram á ein lætt skilligan og lætt 
atkomiligan hátt, á einum greiðum og 
einføldum máli og á ein hátt, sum týðiliga 
skilur seg frá hinum viðurskiftunum.  
Stk. 3. Skrásetti hevur til einhvørja tíð rætt til 
at taka sítt samtykki aftur. Afturtøka av 
samtykki ávirkar ikki lóggildið av viðgerð, 
sum er grundað á samtykki áðrenn 
afturtøkuna.  
Stk. 4. Áðrenn samtykki verður givið, skal 
skrásetti kunnast um, at samtykki kann verða 
tikið aftur. Tað skal vera eins lætt at taka 
samtykki aftur sum at geva tað.  

 
Treytir fyri samtykki frá einum barni í 

sambandi við kunningarsamfelagstænastur 
 
§ 10. Er viðgerð av persónupplýsingum um 
eitt barn í sambandi við útboð av 
kunningarsamfelagstænastum beinleiðis til 
børn grundað á samtykki, er viðgerðin bara 
lóglig, um barnið er í minsta lagi 13 ár.  
Stk. 2. Er barnið undir 13 ár skal samtykki 
verða givið ella góðkent av tí, sum hevur 
foreldramyndugleikan. Í slíkum førum skal 
dátuábyrgdarin í rímiligan mun royna at 
kanna, at viðkomandi, sum hevur 
foreldramyndugleikan, hevur givið ella 
góðkent samtykkið. 

Kommenterede [UAK14]: Dátueftirlitið mælir til: 
Nøktandi 

Kommenterede [UAK15]: Dátueftirlitið mælir til: 
Dátuábyrgdari hevur ábyrgdina av og skal skjalfesta, at stk. 1 
verður hildið. 

Kommenterede [UAK16]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
ikki verður ásett í hesi grein. Í øðrum lagi, at tað verður ásett, 
at hetta einans er galdandi fyri sama dátuábyrgdara. 

Kommenterede [UAK17]: Dátueftirlitið mælir til: 
viðkomandi 

Kommenterede [UAK18]: Dátueftirlitið mælir til nýtt nr. 
2: Viðgerðin er heimilað í lóg. Hetta fylgir verandi lóg og er 
til gagns fyri gjøgnumskygni hjá skrásetta og rættarstøðuna 
hjá dátuábyrgdara. Vísandi eisini til §§ 23 og 24, har 
dátuábyrgdari skal upplýsa um heimild til viðgerðina.  

Kommenterede [UAK19]: Dátueftirlitið mælir til: 
likamligum persóni 

Kommenterede [UAK20]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður sett í eitt nummar fyri seg og ikki saman við 
samfelagahugamálum 

Kommenterede [UAK21]: Eftir verandi lóg og siðvenju 
verður stk.. 1, nr. 6, nýtt í sambandi við, at almennir 
myndugleikar seta upp vakmyndatól. 

Kommenterede [UAK22]: Hvussu við likamligum 
persónum við demens ella ómyndigum persónum? 

Kommenterede [UAK23]: Dátueftirlitið mælir til: skrivligt 

Kommenterede [UAK24]: Dátueftirlitið mælir til: 
fyrispurningurin um samtykki ... 

Kommenterede [UAK25]: Dátueftirlitið mælir til: 
fjarvarpaðum tænastum. 

Kommenterede [UAK26]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður umhugsað og viðgjørt. Í dag skal man vera 18 ár fyri 
at geva gyldugt samtykki. Í GDPR verður lagt upp til 16 ár 

Kommenterede [UAK27]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður umhugsað og viðgjørt. Í dag skal man vera 18 ár fyri 
at geva gyldugt samtykki. Í GDPR verður lagt upp til 16 ár.  

Kommenterede [UAK28]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
fer í viðmerkingarnar sum partur av metingini hjá 
Dátueftirlitinum. 
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Viðgerð av viðkvomum persónupplýsingum 

 
§ 11. Viðgerð av persónupplýsingum um 
ættarslag ella tjóðarligan uppruna, politiska, 
átrúnaðarliga ella heimspekiliga sannføring 
ella yrkisfelagsligt tilknýti eins og viðgerð av 
ílegudátum, biometriskum dátum við tí 
endamáli eintýtt at eyðmerkja ein persón, 
heilsuupplýsingum, upplýsingum um kynslig 
viðurskifti, revsiverd viðurskifti ella 
upplýsingar um munandi sosialar trupulleikar 
og onnur heilt privat viðurskifti er bannað. 
Stk. 2. Viðgerð av persónupplýsingum sbrt. 
stk. 1 er loyvd um heimild er fyri hesum í § 
12, § 13 ella § 14. 
 
§ 12. Viðgerð av persónupplýsingum sbrt. § 
11, stk. 1 er loyvd um eitt av hesum 
viðurskiftum ger seg galdandi: 
1) Skrásetti hevur givið nágreiniligt 

samtykki til viðgerð av 
persónupplýsingunum til eitt ella fleiri 
nágreinað endamál, uttan so at tað í lóg er 
ásett, at tað ikki kann víkjast frá banninum 
í § 11, stk. 1. 

2) Viðgerðin er neyðug fyri at halda 
starvsrættarligar skyldur og tilskilað 
rættindi hjá dátuábyrgdaranum ella 
skrásetta. 

3) Viðgerðin er neyðug fyri at verja 
altumráðandi áhugamál hjá skrásetta ella 
einum øðrum persóni í førum, tá skrásetti 
hvørki likamliga ella løgfrøðiliga fær 
givið samtykki. 

4) Viðgerðin verður framd av 
almannagagnligum felagi ella grunni, sum 
ikki virkar við vinningi fyri eyga, og 
hvørs endamál er av politiskum, 
heimsspekiligum, átrúnaðarligum ella 
yrkisfelagsligum slagi, sum liður í 
heimilaðum virksemi og við hóskandi 
trygd, og treytað av, at viðgerðin einans 
viðvíkur limum, fyrrverandi limum ella 
persónum, sum við sama endamáli javnan 
eru í sambandi við hesi, og at 
persónupplýsingarnar ikki verða 

víðarigivnar uttan samtykki frá tí 
skrásetta.   

5) Viðgerðin viðvíkur persónupplýsingum, 
sum eyðsýnt eru almannakunngjørdar av 
skrásetta. 

6) Viðgerðin er neyðug fyri at rættarkrav 
kann sannast, gerast galdandi ella verjast. 

7) Viðgerðin er neyðug fyri at fáa haldgóða 
fyribyrgjandi sjúkraviðgerð, 
læknafrøðiliga sjúkraviðgerð, sjúkrarøkt, 
sjúklingaviðgerð, fyri arbeiðslæknafrøði 
fyri at meta um arbeiðsførleikar hjá 
arbeiðsfólki, ella fyri veiting ella umsiting 
av almannarøkt ella umsiting av lækna- og 
heilsutænastum, og persónsupplýsingarnar 
verða viðgjørdar av starvsfólkum innan 
heilsuverkið, sum sambært lóggávuni 
hava fingið álagt tagnarskyldu. 

Stk. 2. Viðgerð av viðkvomum 
persónsupplýsingum sbrt. § 11, stk. 1 kann 
eisini fara fram, um viðgerðin er neyðug til 
tess at røkja týðandi samfelagsáhugamál. Um 
henda viðgerð fer fram fyri ein privatan 
dátuábyrgdara krevst loyvi frá 
Dátueftirlitinum. Dátueftirlitið kann áseta 
nærri treytir fyri viðgerðini. 
Stk. 3. Avvarandi landsstýrismaður kann í 
samráð við landsstýrismannin í 
dátuverndarmálum áseta reglur um viðgerð av 
persónsupplýsingum nevndar í § 11, stk. 1. 
Hesar reglur skulu veita hóskandi trygd fyri 
rættindum hjá skrásetta. 
 
Viðgerð av persónupplýsingum um revsiverd 

viðurskifti 
 
§ 13. Almennir myndugleikar kunnu viðgera 
persónsupplýsingar um revsiverd viðurskifti, 
sbrt. § 11, stk. 1, um tað er neyðugt fyri, at 
myndugleikin kann røkja sínar uppgávur. 
Stk. 2. Tað er ikki loyvt almennum 
myndugleikum at víðarigeva 
persónupplýsingar um revsiverd viðurskifti. 
Víðarigeving kann tó fara fram, um 
1) tann skrásetti hevur givið nágreiniligt 

samtykki til víðarigevingina, 

Kommenterede [UAK29]: Dátueftirlitið mælir til: Viðgerð 
av persónupplýsingum sbrt. stk. 1, er loyvd, um heimild er 
fyri ... 

Kommenterede [UAK30]: Spurt verður, hvussu er við 
viðgerð sbrt. §§ 18 og 7, stk. 3? 

Kommenterede [UAK31]: Komma. 

Kommenterede [UAK32]: Dátueftirlitið mælir til: strika 
nágreiniligt.  

Kommenterede [UAK33]: Dátueftirlitið mælir til nýtt nr. 
2: ‘Viðgerðin er heimilað í lóg’. Hetta fylgir verandi lóg og er ... [1]
Kommenterede [UAK34]: Deiligt at fáa úr kunngerð og 
yvir í lóg. 

Kommenterede [UAK35]: Dátueftirlitið mælir til: ... 
skrásetta ella øðrum likamligum persóni. 

Kommenterede [UAK36]: Spurt verður, um hetta eisini 
fevnir um persónar við demens ella tarn ella børn.  

Kommenterede [UAK37]: Dátueftirlitið mælir til: 
almannagagnligum felagi, grunni ella eind, ...  

Kommenterede [UAK38]: Spurt verður um nágreining av 
endamálinum við hesi áseting. Nær er hetta aktuelt? Í dag fer 
viðgerð fram eftir samtykki frá skrásetta. Í summum førum 
verða øðrum persónar eisini viðgjørdir í sambandi við 
viðgerðina av limum. Skulu t.d. fakfeløg við hesi áseting hava 
heimild at móttaka upplýsingar frá einum almennum stovni 
ella vinnuligum felag? Dátueftirlitið mælir til, at hesi 
viðurskifti verða viðgjørd. 

Kommenterede [UAK39]: Dátueftirlitið mælir til, at tað 
verður nágreinað í viðmerkingunum, nær talan er um 
almannakunngerð. 

Kommenterede [UAK40]: Spurt verður, um hetta er nóg 
breitt. Hvussu við tannlæknum, kliniskir tanntøkningar, 
apotekarar, viðgerar, kiropraktorar og líkanndi persónar við 
løggilding atutinna virksemi innan heilsu- og sjúkrarøkt, sum 
viðgera viðkvæmar persónupplýsingar, sum einans verða 
nýttar sum liður í hesum virksemi. Og hvussu við advokatum 
ella grannskoðarum, sum viðgerða viðkvæmar ... [2]

Kommenterede [UAK41]: Dátueftirlitið mælir til nýtt stk. 
2: Dátueftirlitið kann geva loyvi/viðgerðarloyvi til viðgerð av ... [3]

Kommenterede [UAK42]: Dátueftirlitið mælir til, at hesin 
partur verður sett inn sum nýtt nr. 8. Samstundis má orðingin, ... [4]
Kommenterede [UAK43]: Hesin partur fylgir í stóran mun 
galdandi rættarstøðu. Dátueftirlitið mælir til at seta hendan ... [5]

Kommenterede [UAK44]: Dátueftirlitið mælir til: 
Avvarandi landsstýrismaður kann áseta reglur um viðger av ... [6]
Kommenterede [UAK45]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður strikað. 

Kommenterede [UAK46]: Dátueftirlitið mælir til, at orðið, 
‘víðarigeving’, gjøgnumgangandi verður broytt til ... [7]
Kommenterede [UAK47]: Dátueftirlitið mælir til, at 
áseting um víðarilatan verður gjørd fyri viðgerð av ... [8]
Kommenterede [UAK48]: Dátueftirlitið mælir til at strikað 
nágreiniligt. 
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2) víðarigevingin skal røkja privat ella 
almenn áhugamál, sum greitt ganga fram 
um áhugamálini, sum krevja loynsemi,  

3) víðarigevingin er neyðug fyri, at ein 
almennur myndugleiki kann útinna sítt 
virksemi, ella er neyðug fyri eina avgerð, 
sum myndugleikin skal taka, ella 

4) víðarigeving er neyðug fyri, at uppgávur 
sum ein persónur ella fyritøka røkja fyri 
tað almenna, kann útinnast.  

Stk. 3. Privat kunnu viðgera 
persónupplýsingar um revsiverd viðurskifti, 
um tann skrásetti hevur givið nágreiniligt 
samtykki. Viðgerð kann eisini fara fram, um 
tað er neyðugt fyri at røkja sjálvsøgd heimilað 
áhugamál, og hesi áhugamál greitt ganga fram 
um fyrilitini fyri skrásetta. 
Stk. 4. Tað er ikki loyvt at víðarigeva tær 
persónsupplýsingar, sum nevndar í stk. 3, 
uttan at tann skrásetti hevur givið nágreiniligt 
samtykki til víðarigevingina. Víðarigeving 
uttan samtykki kann tó fara fram, tá ið 
víðarigevingin skal røkja privat ella almenn 
áhugamál, sum greitt ganga fram um 
áhugamálini, sum krevja loynsemi.  
 
§ 14. Ein fullfíggjað skrá við revsirættarligum 
dómsúrskurðum er bert loyvd at gera fyri tað 
almenna. 
 

Viðgerð, sum ikki krevur eyðmerking 
 
§ 15. Um endamálini við eini viðgerð av 
persónupplýsingum ikki krevja ella ikki 
longur krevja, at tann skrásetti kann 
eyðmerkjast, hevur dátuábyrgdarin ikki 
skyldu at varðveita, útvega ella viðgera fleiri 
upplýsingar fyri at kunna eyðmerkja tann 
skrásetta bara fyri at halda hesa løgtingslóg. 
Stk. 2. Kann dátuábyrgdarin í slíkum førum, 
sum nevnd í stk. 1, vísa á, at viðkomandi ikki 
fær eyðmerkt tann skrásetta, skal 
dátuábyrgdarin kunna tann skrásetta um hetta, 
um tað er gjørligt. Í slíkum førum eru §§ 26–
31 ikki galdandi, uttan so at tann skrásetti fyri 
at útinna síni rættindi sambært hesum 
greinum veitir fleiri upplýsingar, ið gera tað 
møguligt at eyðmerkja viðkomandi. 

 
Kapittul 3 

Serligar viðgerðarstøður 
 

Viðgerð av persóntalinum 
 
§ 16. Almennir myndugleikar kunnu viðgera 
upplýsingar um persóntalið til eintýdda 
eyðmerking ella sum skránummar. 
Stk. 2. Privat kunnu viðgera upplýsingar um 
persóntalið, tá ið 
1) viðgerðin er heimilað í lóg, 
2) skrásetti hevur givið nágreiniligt 

samtykki,  
3) treytirnar í § 12 eru loknar ella 
4) viðgerðin bert fer fram til søgulig, 

vísindalig ella hagfrøðilig endamál.  
Stk. 3. Viðgerðin í stk. 2,  nr. 1-3 fevnir ikki 
um víðarigeving, sum bert er loyvd, um: 
1)   víðarigevingin er heimilað í lóg, 
2)   skrásetti hevur givið nágreiniligt samtykki 
til víðarigevingina, 
3)   víðarigevingin er kravd av einum 
almennum myndugleika, ella 
4)   víðarigevingin er ein nattúrligur liður í 
regluliga virkseminum hjá virkjum o.ø. av 
tílíkum slagi og er altýðandi fyri eina eintýdda 
eyðmerking av skrásetta.  
Stk. 4. Ásetingarnar í stk. 1-3 fevna ikki um at 
gera persónstalið alment kent. Til tað krevst 
samtykki frá skrásetta.  
 

 
Viðgerð av persónupplýsingum í sambandi 

við beinleiðis marknaðarføring 
 
§ 17. Fyritøkur kunnu ikki, uttan at samtykki 
er fingið frá skrásetta, geva víðari til aðrar 
fyritøkur ella vegna aðrar fyritøkur brúka 
persónupplýsingar um skrásettta sum lið í 
beinleiðis marknaðarføring. § 6 í løgtingslóg 
um marknaðarføring er galdandi, tá samtykki 
skal fáast til vega. 
Stk. 2. Víðarigeving og nýtsla av 
persónupplýsingum sbrt. stk. 1 er loyvd uttan 
samtykki um talan er um almennar 
kundaupplýsingar, sum eru grundarlag undir 
flokking í kundabólkar og um treytin fyri 

Kommenterede [UAK49]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarilatan’. 

Kommenterede [UAK50]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarilatan’. 

Kommenterede [UAK51]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarilatan’. 

Kommenterede [UAK52]: komma 

Kommenterede [UAK53]: kunnu 

Kommenterede [UAK54]: Dátueftirlitið mælir til, at 
‘nágreiniligt’ veðrur strikað. 

Kommenterede [UAK55]: Dátueftirlitið mælir til, at hesin 
partur verður settur í stykki fyri seg. 

Kommenterede [UAK56]: Dátueftirlitið mælir til, at 
‘nágreiniligt’ verður strikað. 

Kommenterede [UAK57]: Dátueftirlitið mælir til, at hesin 
partur verður settur í stykki fyri seg. 

Kommenterede [UAK58]: Spurt verður, um henda áseting 
hevur nakað endamál - havandi í huga § 7, stk. 1, nr. 5.Kundi 
greinin ikki líka so væl verið strikað?  

Kommenterede [UAK59]: Dátueftirlitið mælir til at henda 
áseting verður endurskoðað. 

Kommenterede [UAK60]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK61]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK62]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK63]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK64]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarlatan’. 

Kommenterede [UAK65]: Dátueftirlitið mælir til, at henda 
áseting verður umrødd og viðgjørd. Hetta er ein stór broyting 
í mun til verandi áseting.  

Kommenterede [UAK66]: Dátueftirlitið mælir til, at 
ásetingin verður víðka til eisini at fevna um onnur 
lýsingarátøk sum t.d. í sambandi við átrúnaðarlig ella politisk 
lýsingarátøk. 

Kommenterede [UAK67]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
brotið verður strikað samsvarandi í so fall, at ásetingin verður 
víðkað. 

Kommenterede [UAK68]: komma 

Kommenterede [UAK69]: komma 
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viðgerð av persónupplýsingum í § 8, stk. 1, 
nr. 6 er lokin.  
Stk. 3. Viðkvæmar persónupplýsingar, sbrt. § 
11, stk. 1 kunnu ikki víðarigevast ella nýtast 
eftir stk. 2.   

 
Viðgerð av persónupplýsingum til søgulig, 

hagfrøðilig og vísindalig endamál 
 
§ 18. Viðkvæmar persónupplýsingar, sbrt. § 
11, stk. 1, kunnu viðgerast um viðgerðin er 
neyðug til søgulig, hagfrøðilig ella vísindalig 
endamál, og bágin tann einstaki hevur av 
viðgerðini, má metast at skula víkja fyri tí 
munandi samfelagsliga týdningi, viðgerðin 
hevur. 
Stk. 2. Tær í stk. 1 nevndu persónupplýsingar 
kunnu ikki seinni viðgerast til annað endamál. 
Somuleiðis er við øðrum persónupplýsingum, 
sum bert verða viðgjørdar til søgulig, 
hagfrøðilig ella vísindalig endamál. 
Stk. 3. Víðarigeving av persónupplýsingum, 
fevndir av stk. 1 og 2, til triðjapersón, krevur 
loyvi frá Dátueftirlitinum frammanundan. 
Dátueftirlitið kann áseta treytir fyri 
víðarigevingini. 
 

Rættarkunningarskipanir 
 
§ 19. Viðkvæmar persónupplýsingar, sbrt. § 
11, stk. 1, kunnu viðgerast í 
rættarkunningarskipanum, sum hava alstóran 
samfelagsligan týdning, um viðgerðin er 
neyðug fyri at røkja skipaninar. 
Stk. 2. Tær í stk. 1 nevndu persónupplýsingar 
kunnu ikki seinni viðgerast til annað endamál. 
Somuleiðis er við øðrum persónupplýsingum, 
sum bert verða viðgjørdar til tess at røkja 
rættarkunningarskipanir.   
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 
reglur um treytir fyri tær viðgerðir, sum 
nevndar í stk. 1. Sama er galdandi fyri tær 
persónupplýsingar, sum eru fevndar av § 8, og 
sum bert verða viðgjørdar í sambandi við røkt 
av rættarkunningarskipanum. 
 

Goymsla av upplýsingum 
 

§ 20. Persónupplýsingar fevndir av 
løgtingslógini kunnu flytast til goymslu í 
skjalasavni sambært løgtingslóg um 
skjalasøvn. 
 

Kapittul 4 
Rættindi hjá skrásetta 

 
Gjøgnumskygd kunning, fráboðanir og nærri 

reglur um útinnan av rættindunum hjá 
skrásetta 

 
§ 21. Dátuábyrgdarin skal tryggja, at allar 
upplýsingar um viðgerð av 
persónupplýsingum, sum verða latnar 
skrásetta eftir løgtingslógini, verða latnar á 
ein stuttorðaðan, gjøgnumskygdan, lætt 
skilligan og lætt atkomiligan hátt.  
Stk. 2. Dátuábyrgdarin skal gera tað 
ómakaleyst hjá skrásetta at brúka rættindi í §§ 
26-36 og kann ikki nokta umbøn frá skrásetta, 
uttan so at dátuábyrgdarin vísir á, at tað ikki 
ber til at eyðmerkja skrásetta, sbr. § 15, stk. 2. 
Stk. 3. Dátuábyrgdarin skal uttan óneyðugt 
drál og í seinasta lagi 4 vikur eftir, at umbøn 
er móttikin, kunna skrásetta um øll tiltøk, sum 
verða sett í verk í sambandi við umbønina. 
Um serstøk viðurskifti so sum nøgd og 
torgreidni gera, at tað er ógjørligt at svara 
umbønini innan 4 vikur, kann tíðarskeiðið 
leingjast við 8 vikum. Dátuábyrgdarin skal tá 
í einum fyribilssvari innan 4 vikur eftir, at 
umbønin er móttikin, greiða frá orsøkini til 
seinkanina, og nær roknast kann við 
endaligum svari.  
Stk. 4. Setur dátuábyrgdarin ikki tiltøk í verk í 
sambandi við umbøn frá skrásetta, skal 
dátuábyrgdarin alt fyri eitt og í seinasta lagi 4 
vikur eftir, at umbønin er móttikin, kunna 
skrásetta um orsøkina og um møguleikan at 
kæra til Dátueftirlitið. 
Stk. 5. Upplýsingar, sum verða latnar skrásetta 
sambært §§ 23 og 24 og fráboðanir o.a., sum 
verða settar í verk sambært §§ 26-36 og 49 
eru ókeypis. Er umbøn frá skrásetta greitt 
ógrundað ella órímilig, kann dátuábyrgdarin 
annaðhvørt krevja eitt hóskandi gjald ella 
nokta at eftirlíka umbønini. Dátuábyrgdarin 

Kommenterede [UAK70]: komma 

Kommenterede [UAK71]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarilatan’. 

Kommenterede [UAK72]: Dátueftirlitið mælir til at 
umrøða hesa grein. Orðingin, ømunandi samfalgsliga 
týdning’ – verður gáttin møgiliga ov høg. Í § 12 verður nýtt 
‘týðandi samfelagsáhugál’ – velja eina orðing at halda seg til 
um krøvini eru tey somu. 

Kommenterede [UAK73]: Dátueftirlitið mælir til 
‘víðarilatan’.  

Kommenterede [UAK74]: Deiligt. Hetta er fyri so vítt 
sama rættarstøða sum í dag. 

Kommenterede [UAK75]: Spurt verður, í hværjum 
samabndi henda áseting verður brúkt. Er talan um 
testumhvørvi? 

Kommenterede [UAK76]: Dátueftirlitið mælir til, at 
orðingin ‘varðveitsla’ verður nýtt. Skjalasøvn varðveita 
persónsupplýsingar og dátuábyrgdarar o.o. goyma. 

Kommenterede [UAK77]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður partur av metingini hjá Dátueftirlitinum vísnadi til 
proportionalitetsprinsippið. Dátueftirlitið hevur longur 
frammi sett spurnartekin við § 15. 

Kommenterede [UAK78]: Dátueftirlitið mælir til, at tað 
greitt framgongur, at dátuábyrgdari frammanundan ger hetta 
klárt, soleiðis at gjøld ikki kunnu koma aftaná. Also, at 
skrásetti skal játta, at gjald verður kraft afturfyri 
upplýsingarnar. 
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ber próvbyrðuna fyri, at umbønin er greitt 
ógrundað ella órímilig. 
 
§ 22. Um umbøn frá skrásetta verður latin 
elektroniskt, skulu upplýsingarnar so vítt 
møguligt latast elektroniskt, uttan so at 
skrásetti biður um annað. 
Stk. 2. Upplýsingar kunnu gevast munnliga, 
um skrásetti biður um tað, treytað av, at hann 
skjalprógvar sín samleika. Er rímiligur ivi um 
samleikan hjá persóni, sum setur fram umbøn, 
kann dátuábyrgdarin biðja um fleiri 
upplýsingar fyri at staðfesta samleikan hjá 
viðkomandi. 
 
Kunningarskylda tá persónupplýsingar verða 

savnaðar frá skrásetta 
 
§ 23. Tá persónupplýsingar verða savnaðar frá 
skrásetta, skal dátuábyrgdarin av sínum 
eintingum siga skrásetta frá: 
1) navni og samskiftisupplýsingum 

dátuábyrgdarans og møguligum 
umboðsfólkum, 

2) samskiftisupplýsingum hjá 
dátuverndarfólki, 

3) endamálinum við viðgerðini, og 
heimildini fyri hesari 

4) heimilaðu áhugamálunum, sum 
dátuábyrgdarin ella ein triðipersónur 
fylgir, um viðgerðin er grundað á § 8, stk. 
1, nr. 6, 

5) móttakarum ella bólkum av móttakarum 
av persónupplýsingunum, 

6) at dátuábyrgdarin ætlar at flyta 
persónupplýsingarnar til eitt útland, eitt 
triðjaland ella ein millumtjóðafelagsskap, 
og um landsstýrismaðurin hevur tikið 
avgerð um nøktandi verndarstøði. Er talan 
er um flutning sambært §§ 61- 64 skal 
dátuábyrgdarin vísa á grundarlagið fyri 
flutningunum. 

Stk. 2. Um tað er neyðugt fyri at tryggja 
skrásetta eina rímiliga og gjøgnumskygda 
viðgerð skal dátuábyrgdarin eisini siga 
skrásetta frá: 
1) tíðarskeiðnum persónupplýsingarnar 

verða goymdar ella, um hetta ikki er 

gjørligt, tær fortreytir, sum nýttar verða at 
áseta hetta tíðarskeið, 

2) rættindum í kapittul 4, 
3) rættinum at taka samtykki aftur, um 

viðgerðin er grundað á samtykki,  
4) rættinum at kæra til Dátueftirlitið,  
5) um skrásetti hevur upplýsingarskyldu 

sambært lóg ella avtalu, ella um hetta er 
krav sum skal vera lokið fyri at innganga 
avtalu, og um møguligar avleiðingar um 
upplýsingar ikki verða givnar, 

6) at automatiskar avgerðir verða tiknar, og í 
minsta lagi væntaðu avleiðingarnar fyri 
skrásetta. 

Stk. 3. Ætlar dátuábyrgdarin at seinni at 
viðgera persónupplýsingarnar til annað 
endamál enn tað, tær eru savnaðar til, letur 
dátuábyrgdarin skrásetta upplýsingar um hetta 
og aðrar viðkomandi upplýsingar, sbr. stk. 2, 
áðrenn seinna viðgerðin fer fram. 
Stk. 4. Stk. 1-3 eru ikki galdandi, um tann 
skrásetti frammanundan kennir hesar 
upplýsingar. 
 
Kunningarskylda tá persónupplýsingar verða 

savnaðar frá øðrum enn skrásetta 
 
§ 24. Tá persónupplýsingarnar verða savnaðar 
frá øðrum enn skrásetta sjálvum, skal 
dátuábyrgdarin av sínum eintingum siga 
skrásetta frá: 
1) navni og samskiftisupplýsingum 

dátuábyrgdarans og møguligum 
umboðsfólkum, 

2) samskiftisupplýsingum hjá 
dátuverndarfólki, 

3) endamálinum við viðgerðini og heimildini 
fyri hesari, 

4) sløg av persónupplýsingum, 
5) móttakarum ella bólkum av móttakarum 

av persónupplýsingunum, 
6) um dátuábyrgdarin ætlar at flyta 

persónupplýsingarnar til eitt útland, eitt 
triðjaland ella ein millumtjóðafelagsskap, 
og um landsstýrismaðurin hevur tikið 
avgerð um nøktandi verndarstøði. Er talan 
er um flutning sambært §§ 61- 64 skal 

Kommenterede [UAK79]: Dátueftirlitið mælir til, at henda 
áseting verður endurskoða, soleiðis at minni vandi er fyri 
trygdarbrotið. Helst hevur dátuábyrgdari próvbyrðuna, men 
tað kundi møguliga verið ásett í greinini. 

Kommenterede [UAK80]: komma 

Kommenterede [UAK81]: Spurt verður, í hvørjum 
sambandi henda áseting eftir ætlan verður brúkt. 

Kommenterede [UAK82]: Dátueftirlitið mælir til ‘útland’. 

Kommenterede [UAK83]: Dátueftirlitið mælir til, at 
ásetingin ikki bert er galdandi, tá ið dátuábyrgdari ætlar at 
flyta – tí hvat um hann fer? Dátueftirlitið mælir til: ... um 
dátuábyrgdari flytur ella ætlar at flyta ... Spurningurin er 
eisini, hvussu langt dátuábyrgdari kann væntast at skula fara. 
Viðhvørt er talan um eina langa røð av undirveitarum - fleiri 
tíggju. Dátueftirlitið mælir til, at hesin partur verður 
endurskoðaður. 

Kommenterede [UAK84]: Tær upplýsingarnar, sum 
dátuábyrgdari skal veita eftir stk. 2, eru í flestu førum meiri 
viðkomandi enn tað, sum verður nevnt í stk. 1. Dátueftirlitið 
mælir til, at greinin verður strikað. Greinin kundi møguliga 
verið flættað í stk. 3. 

Kommenterede [UAK85]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK86]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK87]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. Hetta er vanlig treyt í dag í 
kunningarskjali í sambanid við samtykki.  

Kommenterede [UAK88]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stykki 1. 

Kommenterede [UAK89]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK90]: Spurt verður, hvat hetta merkir 
fyri dátuábyrgdara og skrásetta. Er talan um eina váðameting? 

Kommenterede [UAK91]: Strika 

Kommenterede [UAK92]: Dátueftirlitið mælir til, at tað er 
greitt, nær hetta er støðan, hvør hevur próvbyrðuna.  

Kommenterede [UAK93]: Spurt verður, hvussu 
nágreinaður dátuábyrgdari skal vera í hesum sambandi. 

Kommenterede [UAK94]: Dátueftirlitið mælir til: ... um 
dátuábyrgdari flytur ella ætlar at flyta ... 

Kommenterede [UAK95]: Dátueftirlitið mælir til ‘útland’ 

Kommenterede [UAK96]: Spurningurin er eisini, hvussu 
langt dátuábyrgdari kann væntast at skula fara. Viðhvørt er 
talan um eina langa røð av undirveitarum - fleiri tíggju. 
Dátueftirlitið mælir til, at hesin partur verður endurskoðaður. 
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dátuábyrgdarin vísa á grundarlagið fyri 
flutningunum. 

Stk. 2.  Um tað er neyðugt fyri at tryggja 
skrásetta eina rímiliga og gjøgnumskygda 
viðgerð, skal dátuábyrgdarin eisini siga 
skrásetta frá: 
1) tíðarskeiðnum persónupplýsingarnar 

verða goymdar ella, um hetta ikki er 
gjørligt, tær fortreytir, sum nýttar verða at 
áseta hetta tíðarskeið, 

2) heimilaðu áhugamálunum, sum 
dátuábyrgdarin ella ein triðipersónur 
fylgir, um viðgerðin er grundað á § 8, stk. 
1, nr. 6, 

3) rættindum í kapittul 4, 
4) rættinum at taka samtykki aftur, um 

viðgerðin er grundað á samtykki,  
5) rættinum at kæra til Dátueftirlitið,  
6) hvaðani persónupplýsingarnar stava, 
7) at automatiskar avgerðir verða tiknar, og í 

minsta lagi væntaðu avleiðingarnar fyri 
skrásetta. 

Stk. 3. Ætlar dátuábyrgdarin seinni at viðgera 
persónupplýsingarnar til annað endamál enn 
tað, tær eru savnaðar til, letur dátuábyrgdarin 
skrásetta upplýsingar um hetta og aðrar 
viðkomandi upplýsingar, sbr. stk. 2, áðrenn 
seinna viðgerðin fer fram. 
 
§ 25. Dátuábyrgdarin skal geva skrásetta 
upplýsingarnar í § 24, stk. 1 og 2: 
1) innan eina hóskandi freist eftir at 

persónupplýsingarnar eru savnaðar, tó í 
seinasta lagi áðrenn 4 vikur eru gingnar, 

2) í seinasta lagi fyrstu ferð samskift verður 
við skrásetta, ella 

3) í seinasta lagi fyrstu ferð, 
persónupplýsingarnar verða givnar víðari. 

Stk. 2. Kunningarskyldan í § 24 er ikki 
galdandi: 
1) um tann skrásetti longu kennir 

upplýsingarnar, 
2) um tað er ógjørligt ella órímuliga torført at 

halda skylduna,  
3) um tað er ómøguligt ella í sera stóran mun 

vil forða fyri, at endamálið við viðgerðini 
verður rokkið,  

4) um savnan og víðarigeving er heimilað í 
lóggávu, sum dátuábyrgdarin er fevndur 
av, ella 

5) um persónupplýsingarnar skulu verða 
verandi í trúnaði sambært lógarásettari 
tagnarskyldu. 

Stk. 3. Í teimum førum, sum eru nevnd í stk. 
2, nr. 2 og 3 skal dátuábyrgdarin seta 
hóskandi tiltøk í verk fyri at verja rættindini 
hjá skrásetta, her undir við at gera 
upplýsingarnar alment atkomiligar. 
 

Innlitsrætturin hjá skrásetta 
 
§ 26. Krevur skrásetti innlit, skal 
dátuábyrgdarin upplýsa um persónupplýsingar 
verða viðgjørdar og geva skrásetta atgongd til 
persónupplýsingarnar. Dátuábyrgdarin skal 
eisini geva skrásetta upplýsingar um: 
1) endamálið við viðgerðini, 
2) sløg av persónupplýsingum, 
3) móttakarar ella bólkar av móttakarum, 

sum persónupplýsingarnar eru ella verða 
givnar víðari til, serliga móttakarar í 
útlondum, í triðjalondum ella 
millumtjóðafelagsskapum, 

4) hvussu leingi persónupplýsingarnar verða 
goymdar ella, um hetta ikki er møguligt, 
tær fortreytir, sum nýttar verða at áseta 
hetta tíðarskeið, 

5) rættin at biðja dátuábyrgdaran um rætting 
í ella striking av persónupplýsingum, 
viðgerðaravmarking ella at mótmæla 
viðgerðini, 

6) rættinum at kæra til Dátueftirlitið, 
7) tøkar upplýsingar um, hvaðani 

persónupplýsingarnar stava, um tær ikki 
eru savnaðar hjá skrásetta, og 

8) at automatiskar avgerðir verða tiknar, og í 
minsta lagi væntaðu avleiðingarnar fyri 
skrásetta.  

Stk. 2. Verða persónupplýsingarnar fluttar til 
eitt triðjaland ella ein millumtjóðafelagsskap 
sambært §§ 61- 64 skal dátuábyrgdarin vísa á 
grundarlagið fyri flutningunum. 
Stk. 3. Dátuábyrgdarin útflýggjar eitt avrit av 
persónupplýsingunum, sum verða viðgjørdar. 

Kommenterede [UAK97]: Tær upplýsingarnar, sum 
dátuábyrgdari skal veita eftir stk. 2, eru í flestu førum meiri 
viðkomandi enn tað, sum verður nevnt í stk. 1. Dátueftirlitið 
mælir til, at greinin verður strikað.  

Kommenterede [UAK98]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK99]: Dátueftirlitið mælir til, at hetta 
verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK100]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK101]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK102]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK103]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK104]: Spurt verður, hvussu hesin 
setningur skal skiljast. Er talan um eina váðameting? 

Kommenterede [UAK105]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður flutt í stk. 1. 

Kommenterede [UAK106]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður broytt til ‘stk. 1’. 

Kommenterede [UAK107]: komma 

Kommenterede [UAK108]: Dátueftirlitið mælir til, at 
ásetingar í § 22 í galdandi lóg verða umrøddar og møguliga 
eisini koma í hesa lóg.  

Kommenterede [UAK109]: Spurt verður, hvat kravið er 
hesum viðvíkjandi. Dátueftirlitið mælir til, at tað verður lýst 
væl og virðiliga.  

Kommenterede [UAK110]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta verður strikað. 

Kommenterede [UAK111]: Dátueftirlitið mælir til, at 
henda áseting veðrur strikað. Tað er eitt generelt problem, at 
tað almenna ikki veitir betri gjøgnumskygni. 

Kommenterede [UAK112]: Dátueftirlitið mælir til at hetta 
verður strikað.  

Kommenterede [UAK113]: Spurt verður, hvat hesin 
setningur merkir. 

Kommenterede [UAK114]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útland’. 

Kommenterede [UAK115]: Dátueftirlitið mælir til: ‘... 
fluttar til eitt útland ... 
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Biður tann skrásetti um fleiri avrit, kann 
dátuábyrgdarin krevja eitt hóskandi gjald.  
 

Rætturin til rætting 
 
§ 27. Dátuábyrgdarin skal av sínum eintingum 
ella eftir áheitan frá skrásetta uttan óneyðugt 
drál rætta persónupplýsingar, sum eru rangar.  
Stk. 2. Tann skrásetti hevur rætt til at krevja 
ófullfíggjaðar persónupplýsingar 
fullfíggjaðar, t.d. við at leggja fram eina 
ískoytisváttan. 
 

Rætturin til striking 
 
§ 28. Dátuábyrgdarin skal av sínum eintingum 
ella eftir áheitan frá skrásetta uttan óneyðugt 
drál strika persónupplýsingar tá: 
1) persónupplýsingarnar ikki longur eru 

neyðugar at náa tí endamálið, sum tær 
vórðu savnaðar ella viðgjørdar til, 

2) skrásetti tekur samtykkið aftur, sum er 
heimild fyri viðgerðini, og eingin onnur 
heimild er fyri viðgerðini, 

3) skrásetti mótmælir viðgerðini, og 
treytirnar í § 32 ella § 33 eru loknar, 

4) persónupplýsingarnar eru viðgjørdar 
ólógliga, 

5) persónupplýsingarnar skulu strikast fyri at 
halda eina rættarskyldu, sum áliggur 
dátuábyrgdaranum, ella 

6) persónupplýsingarnar eru savnaðar í 
sambandi við útboði av 
kunningarsamfelagstænastum, sbr. § 10, 
stk. 1. 

Stk. 2. Hevur dátuábyrgdarin 
almannakunngjørt persónupplýsingar, sum 
sambært stk. 1 skulu strikast, skal 
dátuábyrgdarin seta hóskandi tiltøk í verk fyri 
at boða dátuábyrgdarum, sum viðgera 
persónupplýsingarnar, frá, at skrásetti hevur 
biðið hesar dátuábyrgdarar um at strika allar 
leinkjur til, avrit ella endurgevingar av 
viðkomandi persónuppýsingum. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 eru ikki galdandi um 
viðgerðin er neyðug: 
1) fyri at brúka rættin til framsøgufrælsi og 

kunningarfrælsi, 

2) fyri at halda eina rættarliga skyldu, sum 
áliggur dátuábyrgdaranum, fyri at røkja 
samfelagsáhugamál ella uppgávur, sum 
liggja undir almennari 
myndugleikaútinnan, sum 
dátuábyrgdaranum er áløgd, 

3) til savnsendamál, søgulig, hagfrøðilig ella 
vísindalig endamál í tann mun striking 
sannlíkt vil gera tað ómøguligt ella í sera 
stóran mun vil forða fyri at endamálini við 
viðgerðini verða rokkin, ella 

4) fyri at rættarkrav kann sannast, gerast 
galdandi ella verjast. 

 
Rætturin til viðgerðaravmarking 

 
§ 29. Krevur skrásetti tað, skal dátuábyrgdarin 
seta avmarkingar á viðgerð í hesum førum: 
1) ímeðan dátuábyrgdarin kannar um 

persónupplýsingarnar eru rættar, tá 
skrásetti hevur mótmælt rættleikanum, 

2) viðgerðin er ólóglig, og skrásetti setir seg 
upp ímóti, at persónupplýsingarnar verða 
strikaðar og í staðin biður um, at nýtslan 
av teimum verður avmarkað, 

3) dátuábyrgdarin hevur ikki longur tørv á 
persónupplýsingunum til viðgerð, men tær 
eru neyðugar fyri, at rættarkrav kann 
sannast, gerast galdandi ella verjast, ella 

4) ímeðan dátuábyrgdarin kannar, hvørt 
treytirnar í § 32 eru loknar. 

Stk. 2. Er viðgerðin avmarkað sambært stk. 1 
kunnu persónupplýsingarnar bert viðgerast:  
1) um skrásetti samtykkir,  
2) fyri at eitt rættarkrav kann sannast, gerast 

galdandi ella verjast, 
3) fyri at verja ein annan likamligan ella 

løgfrøðiligan persón, ella  
4) fyri at verja týdningarmikil 

samfelagsáhugamál. 
Stk. 3. Er viðgerðaravmarking framd sambært 
stk. 1 skal dátuábyrgdarin kunna skrásetta, 
áðrenn viðgerðaravmarkingin verður tikin av. 
 

Fráboðanarskylda dátuábyrgdarans 
 
§ 30. Dátuábyrgdarin skal geva øllum 
móttakarum, sum persónupplýsingar eru 

Kommenterede [UAK116]: Dátueftirlitið mælir til, at 
skrásetti skal samtykki ella avtalað gjald frammanundan. 

Kommenterede [UAK117]: Dátueftirlitið mælir til, at 
Dátueftirlitið eisini kann krevja, at persónsupplýsingar verða 
rættaðar. Møguliga ásett aðrastaðni. 

Kommenterede [UAK118]: Dátueftirlitið mælir til, at 
Dátueftirlitið eisini kann krevja, at persónsupplýsingar verða 
strikaðar.  Møguliga ásett aðrastaðni. 

Kommenterede [UAK119]: Dátueftirlitið mælir til 
‘fjarvarpaðar tænastur’. 

Kommenterede [UAK120]: Spurt verður, hvat krevst í 
hesum sambandi.  

Kommenterede [UAK121]: Spurt verður, hvussu hetta 
skal skiljast. Henda áseting kann skerja rættindi hjá skrásetta í 
stóran mun. 

Kommenterede [UAK122]: komma 

Kommenterede [UAK123]: komma 
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víðarigivnar til, boð um allar rættingar, 
strikingar ella viðgerðaravmarkingar, sum eru 
gjørdar sambært § 27, § 28, stk. 1 og § 29, 
uttan so at hetta vísir seg at vera ógjørligt ella 
órímuliga torført. Dátuábyrgdarin skal kunna 
skrásetta um hesar móttakarar, um skrásetti 
biður um tað. 
 

Rætturin til dátuflutning 
 
§ 31. Skrásetti kann krevja tær 
persónupplýsingar frá dátuábyrgdara, sum 
skrásetti sjálvur hevur latið, og kann flyta 
hesar upplýsingar til ein annan dátuábyrgdara, 
tá: 
1) viðgerðin er grundað á samtykki ella 

avtalu og 
2) viðgerðin er automatisk. 
Stk. 2. Persónupplýsingarnar, sum skrásetti 
móttekur sbrt. stk. 1 skulu verða í einum 
skipaðum, vanliga nýttum og teldutøkum 
sniði. 
Stk. 3. Um tað er tøkniliga gjørligt kann 
skrásetti krevja, at persónupplýsingarnar, sbr. 
stk. 1, verða fluttar beinleiðis frá einum 
dátuábyrgdara til ein annan. 
 

Rætturin til mótmæli 
 
§ 32. Av orsøkum sum viðvíkja serligu 
støðuni hjá viðkomandi kann skrásetti 
mótmæla viðgerð av sínum 
persónupplýsingum, sum er grundað á § 8, 
stk. 1, nr. 5 ella 6.  
Stk. 2. Dátuábyrgdarin hevur eftir mótmæli 
ikki loyvi at viðgera persónupplýsingarnar, 
uttan so at dátuábyrgdarin kann vísa á týðandi 
heimilaðar orsøkir til viðgerðina, sum ganga 
fram um áhugamálini hjá skrásetta, ella um 
viðgerðin er neyðug fyri, at rættarkrøv kunnu 
sannast, gerast galdandi ella verjast. 
 
§ 33. Um persónupplýsingar verða viðgjørdar 
til beinleiðis marknaðarføring kann skrásetti 
til einhvørja tíð mótmæla viðgerðini. 
Stk. 2. Um skrásetti mótmælir viðgerð til 
beinleiðis marknaðarføring, hevur 

dátuábyrgdarin ikki longur loyvi at viðgera 
persónupplýsingarnar til hetta endamál. 
 
§ 34. Fyrstu ferð samskift verður við skrásetta 
skal viðkomandi nágreiniliga verða kunnaður 
um rættin í §§ 32 og 33. Henda kunning skal 
verða greið og sundurskild frá øllum øðrum 
upplýsingum. 

 
Automatiskar individuellar avgerðir, her 

undir profilering 
 
§ 35. Skrásetti eigur ikki at vera fyri avgerð, 
sum einans er grundað á automatiska viðgerð, 
her undir profilering, og sum hevur 
rættarvirknað ella á líknandi hátt týðandi 
ávirkar viðkomandi.  
Stk. 2. Stk. 1 er ikki galdandi, um avgerðin 
1) er neyðug fyri at gera ella halda eina 

avtalu millum tann skrásetta og ein 
dátuábyrgdara, 

2) er heimilað í lóggávu, sum dátuábyrgdarin 
er fevndur av, ella 

3) er grundað á nágreiniligt samtykki frá 
skrásetta. 

Stk. 3. Í førum, nevnd í stk. 2, nr. 1 og 3, skal 
dátuábyrgdarin seta hóskandi tiltøk í verk fyri 
at verja rættindini hjá skrásetta. 
Stk. 4. Avgerðir kunnu ikki grundast á 
viðkvæmar persónupplýsingar sambært § 11, 
stk. 1 uttan so, at § 12, stk. 1, nr. 1 ella § 12, 
stk. 2 eru galdandi, og hóskandi tiltøk eru sett 
í verk fyri at verja rættindini hjá skrásetta. 
 

Avmarkingar í rættindunum hjá skrásetta 
 
§ 36. Ásetingarnar í § 23, stk. 1-3 og § 24 um 
kunningarskyldu, § 26 um innlit og § 48 um 
fráboðan til skrásetta um brot fevna ikki um 
persónupplýsingar, sum 
1) um tær koma í ljósmála, kunnu skaða 

landsins trygd, verju ella samskifti við 
útlendskar tjóðir ella felagsskapir,  

2) eiga at dyljast við atliti at fyribyrging, 
eftirkanning, avdúking og rættarsøkjan av 
revsiverdum gerðum ella fremjan  av 
revsirættarligum tiltøkum, her undir 

Kommenterede [UAK124]: Dátueftirlitið mælir til, at 
hetta heldur verður sett í viðmerkingarnar. 

Kommenterede [UAK125]: komma 

Kommenterede [UAK126]: Spurt verður, hvat talan er um 
her. 

Kommenterede [UAK127]: komma 

Kommenterede [UAK128]: Dátueftirlitið mælir til, at 
henda áseting verður víðka til at fevna um lýsingarátøk, so 
t.d. átrúnaðarlig og politisk lýsingarátøk eisini eru fevnd. 

Kommenterede [UAK129]: komma 

Kommenterede [UAK130]: Dátueftirlitið mælir til, at 
henda áseting verður víðka til at fevna um lýsingarátøk, so 
t.d. átrúnaðarlig og politisk lýsingarátøk eisini eru fevnd. 

Kommenterede [UAK131]: komma 

Kommenterede [UAK132]: Dátueftirlitið mælir til, at 
‘nágreiniligt’ verður strikað. 

Kommenterede [UAK133]: Spurt verður, hví hetta ikki 
eins væl skal vera galdandi fyri nr. 2. 

Kommenterede [UAK134]: Dátueftirliti mælir til, at 
‘hóskandi’ verður broytt til ‘nøktandi’. 

Kommenterede [UAK135]: Dátueftirliti mælir til, at 
‘hóskandi’ verður broytt til ‘nøktandi’. 

Kommenterede [UAK136]: Dátueftirliti mælir til umrøða, 
um hesar ásetingar kunnu strikast. Dátuábyrgdari skal altíð 
seta nøktandi tiltøk í verk, sum verja rættindini hjá skrásetta. 



 

12 / 21 
 

verjan ímóti og fyribyrgjan av hóttanum 
ímóti tí almennu trygdini,  

3) ikki er ráðiligt, at skrásetti fær kunnleika 
um, umhugsandi heilsuna hjá skrásetta 
ella tøtt persónsambond við skrásetta, 

4) eru fevndar av tagnarskyldu ásett í 
lóggávu, 

5) áhugin hjá skrásetta at fáa kunning um 
eigur at víkja fyri, orsakað av altavgerandi 
almennum ella privatum áhugamálum.  

Stk. 2. Upplýsingar, sum verða viðgjørdar av 
almennu fyrisitingini sum liður í 
umsitingarligari málsviðgerð, kunnu verða 
undantiknar rættinum til innlit í § 26 í sama 
mun sum ásett í §§ 7-11 og 14 í løgtingslóg 
um innlit í fyrisitingina. 
Stk. 3. Ásetingarnar í §§ 26, 27, 29 og 32 eru 
ikki galdandi, um upplýsingarnar einans verða 
viðgjørdar til søgulig, hagfrøðilig ella 
vísindalig endamál, og um 
persónupplýsingarnar bert verða goymdar 
sum persónupplýsingar so leingi, sum 
neyðugt er, við atliti at endamálinum við 
viðgerðini. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri 
reglur um onnur undantøk frá reglunum um 
innlit og kunningarskyldu og um treytir 
annars í sambandi við, at innlit verður givið. 
 

Kapittul 5 
Dátuábyrgdari og dátuviðgeri 

 
Ábyrgd dátuábyrgdarans 

 
§ 37. Dátuábyrgdarin skal seta hóskandi tøknilig 
og bygnaðarlig tiltøk í verk fyri at tryggja og 
kunna vísa á, at viðgerð er í samsvari við 
løgtingslógina. Dátuábyrgdarin skal í hesum 
sambandi leggja upp fyri slagi, vavi, samanhangi 
og endamáli við viðgerðini umframt váðum fyri 
rættindini hjá skrásetta. 
 

Dátuvernd ígjøgnum sniðgeving og dátuvernd 
ígjøgnum standardstillingar 

 
§ 38. Dátuábyrgarin skal seta hóskandi tøknilig og 
bygnaðarlig tiltøk í verk, bæði tá tólini til viðgerð 
verða løgd føst, og tá viðgerðin fer fram, sum eru 
sniðgivin á ein slíkan hátt, at viðgerðin lýkur 
krøvini í løgtingslógini. 

Stk. 2. Dátuábyrgarin skal seta hóskandi tøknilig 
og bygnaðarlig tiltøk í verk fyri ígjøgnum 
standardstillingar at tryggja, at einans 
persónupplýsingar, sum eru neyðugar til 
endamálið, verða viðgjørdar.  

 
Felags dátuábyrgdarar 

 
§ 39. Um tveir ella fleiri dátuábyrgdarar í felag 
skipa endamálini við og hjálpitólini til viðgerð, 
eru teir felags dátuábyrgdarar. Dátuábyrgdararnir 
skipa á gjøgnumskygdan hátt sínámillum ábyrgd 
at halda skyldurnar sambært hesi løgtingslóg.  
 
Umboð fyri dátuábyrgdarar og dátuviðgerar, sum 

ikki eru staðsettir í Føroyum  
 
§ 40. Dátuábyrgdari ella dátuviðgeri fevndur av § 
5, stk. 2, skal skrivliga tilnevna eitt umboð í 
Føroyum. 
Stk. 2. Ásetingin í stk. 1 er ikki galdandi fyri: 
1) viðgerð, sum er við hvørt, sum ikki í stórum 

fevnir um viðkvæmar persónupplýsingar, sbrt. 
§ 11, stk. 1, og sum sannlíkt ikki hevur við 
sær ein váða fyri rættindi hjá einstaklingum, 
ella 

2) almennar myndugleikar, stovnar og eindir. 
Stk. 3. Umboðið kann móttaka fráboðanir afturat 
ella vegna dátuábyrgdaran ella dátuviðgeran í 
sambandi við allar spurningar um viðgerð av 
persónupplýsingum. 
 

Dátuviðgeri 
 
§ 41. Dátuábyrgdarin skal einans nýta 
dátuviðgerar, sum veita fullgóða trygd fyri at 
hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk verða sett í 
verk, sum tryggja, at viðgerðin lýkur krøvini í 
løgtingslógini. 
Stk. 2. Viðgerðin hjá einum dátuviðgera skal vera 
grundað á avtalu, sum er bindandi, og sum m.a. 
ásetir evnið fyri viðgerðini, endamál, eins og 
skyldur og rættindi hjá dátuábyrgdaranum. 
Avtalan ásetir harafturat serliga, at dátuviðgerin: 
1) einans viðgerð persónupplýsingar eftir boðum 

frá dátuábyrgdaranum, uttan so at hetta er 
ásett í lóggávu, sum dátuviðgerin er fevndur 
av, 

2) tryggjar, at teir persónar, sum hava heimild til 
at viðgera persónupplýsingar, hava 
tagnarskyldu,  

3) lýkur treytirnar í § 42 fyri at brúka annan 
dátuviðgera,  

Kommenterede [UAK137]: Spurt verður, hví víkið verður 
frá meginregluni um gjøgnumskygni í hesum høpi. 

Kommenterede [UAK138]: Dátueftirlitið mælir til: § 37. 
Dátuábyrgdarin skal skjalfesta, at nøktandi bygnaðarlig, 
tøknilig og fysisk tiltøk eru í gildi fyri at tryggja, at viðgerðin 
av persónsupplýsingum er í samsvari við løgtingslógina. 
Bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku tiltøkini skulu skjalfestast.  ... [9]
Kommenterede [UAK139]: Dátueftirlitið mælir til: § 38. 
Dátuábyrgdari skal á nøktandi hátt leggja soleiðis til 
rættis/skipa soleiðis fyri, at skipanir, tól og amboð verða og 
eru sniðgivin á slíkan hátt, at viðgerðin lýkur krøvini í 
løgtingslógini og tryggjar vernd av rættindum hjá skrásetta. 
Upplýsingarkervið skal m.a. hava logg ella onnur ... [10]

Kommenterede [UAK140]: Dátueftirlitið mælir til: 
‘Dátuábyrgdarar í felag’ 

Kommenterede [UAK141]: Dátueftirlitið mælir til: § 39. 
Um tveir ella fleiri dátuábyrgdarar í felag áseta endamálini 
við og hjálpitólini til viðgerð, eru teir at meta sum 
dátuábyrgdarar í felag. Dátuábyrgdararnir áseta á 
gjøgnumskygdan hátt sínámillum ábyrgd at halda skyldurnar 
sambært hesi løgtingslóg.  
Stk. 2. Fyriskipanin, sum nevnd í stk. 1, skal á nøktandi hátt 
endurspegla leiklutirnar, sum dátuábyrgdararnir hava hvør 
sær mótvegis skrásetta.    
Stk. 3. Uttan mun til ábyrgdina hjá dátuábyrgdarunum 
sínámillum, kann skrásetti gera síni rættindi ásett í 
løgtingslógini galdandi mótvegis/yvir fyri hvørjum einstøkum 
dátuábyrgdara sær. 

Kommenterede [UAK142]: Dátueftirlitið mælir til: § 40. 
Privatur dátuábyrgdari ella dátuviðgeri fevndur av § 5, stk. 2, 
skal tilnevna eitt umboð í Føroyum. Tilnevningin skal 
skjalfestast.       
Stk. 2. Ásetingin í stk. 1 er bert galdandi fyri viðgerð av 
viðkvomum persónupplýsingum og trúnaðarupplýsingum. 
Stk. 3. Umboðið kann móttaka fráboðanir afturat ella vegna 
dátuábyrgdaran ella dátuviðgeran í sambandi við allar 
spurningar um viðgerð av persónupplýsingum. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri treytir 
viðvíkjandi § 40, stk. 1-3.  
 
Í GDPR stendur, at ásetingin er ikki galdandi fyri ‘public 
authority or body’, so ber til at skriva ‘privatur dátuábyrgdari 
ella dátuviðgeri’, og strika stk. 2.’ 
 
Til ber at seta inn: ‘og viðgerðin fevnir um 
trúnaðarupplýsingar/og trúnaður er neyðugur’ og strikað stk. 
2, nr. 1. 

Kommenterede [UAK143]: Dátueftirlitið mælir til, at 
ásetingin setur krav um, at tað skal fyriliggja ein avtala 
millum dátuábyrgdaran og umboðið. Og tað skal vera alment, 
atkomuligt og greitt fyri skrásetta, hvør er umboð í Føroyum.  

Kommenterede [UAK144]: Dátueftilritið mælir til, at tað 
verður ásett júst hvørjar myndugleikar, talan er um.  

Kommenterede [UAK145]: Dátueftirlitið mælir til: § 41. 
Dátuábyrgdarin skal einans nýta dátuviðgerar, sum veita 
trygd fyri, at nøktandi bygnaðarlig, tøknilig og fysisk tiltøk 
eru sett í gildi/verk, sum tryggja, at viðgerðin lýkur krøvini í 
løgtingslógini og tryggjar vernd av  
rættindum hjá skrásetta. ... [11]
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4) fremur tiltøk, sum eru kravd sambært § 46, 
5) stuðlar dátuábyrgdaranum við at svara 

umbønum sambært kapittul 4, 
6) hjálpir dátuábyrgdaranum at tryggja, at 

skyldurnar sambært §§ 46-52 verða hildnar, 
7) strikar ella letur aftur allar persónupplýsingar 

eftir, at viðgerðin er liðug, og strikar verandi 
avrit, um ikki er álagt í lóggávu at goyma 
persónupplýsingarnar,  

8) letur dátuábyrgdaranum allar upplýsingar, 
sum eru neyðugar fyri at vísa á, at krøvini í 
hesi grein verða hildin, og  

9) fær í lag og hjálpir til við grannskoðan.  
Stk. 3. Um dátuviðgerin metir, at eini kravboð frá 
dátuábyrgdaranum eru í stríð við hesa løgtingslóg, 
boðar dátuviðgerin uttan drál dátuábyrgdaranum 
frá hesum. 
Stk. 4. Um ein dátuviðgeri brýtur hesa løgtingslóg 
við at gera av, til hvørji endamál og við hvørjum 
hjálpitólum persónupplýsingar kunnu viðgerast, 
verður dátuviðgerin mettur at vera dátuábyrgdari í 
mun til hesa viðgerð, uttan at hetta ávirkar §§ 77-
79. 
 
§ 42. Ein dátuviðgeri hevur ikki loyvi at nýta 
annan dátuviðgera uttan ítøkiligt ella alment loyvi 
frá dátuábyrgdaranum. Hevur dátuviðgerin alment 
loyvi, skal hann boða dátuábyrgdaranum frá 
ætlaðari broyting av dátuviðgera, so at 
dátuábyrgdarin kann mótmæla.  
Stk. 2. Um ein dátuviðgeri nýtir ein annan 
dátuviðgera í sambandi við viðgerð fyri 
dátuábyrgdaran, skal hesin dátuviðgeri halda 
somu dátuvendarskyldur sum tær, sum eru í 
avtaluni millum dátuábyrgdaran og dátuviðgeran.  
 
§ 43. Landsstýrismaðurin kann eftir ummæli frá 
Dátueftirlitinum áseta standardásetingar í teimum 
førum, sum eru nevnd í § 41, stk. 2 og § 42, stk. 2. 
Stk. 2. Avtalan millum dátuábyrgdaran og 
dátuviðgeran kann heilt ella lutvíst verða grundað 
á tær standardásetingar, sum landsstýrismaðurin 
ásetur. Avtalan skal vera til taks skrivliga, her 
undir elektroniskt. 
 

Yvirlit yvir viðgerðir 
 
§ 44. Dátuábyrgdarar skulu gera yvirlit yvir allar 
viðgerðir undir teirra ábyrgd. Hesi yvirlit skulu 
fata um: 
1) navn og samskiftisupplýsingar hjá 

dátuábyrgdaranum, 
2) endamálið við viðgerðini, 

3) eina lýsing av bólkum av skrásettum og 
sløgum av persónupplýsingum, 

4) bólkar av móttakarum, her undir móttakarum í 
útlondum, triðjalondum ella 
millumtjóðafelagsskapum, 

5) upplýsing um flutning av persónupplýsingum 
til eitt útland, eitt triðjaland ella ein 
millumtjóðafelagsskap,  

6) ætlaðu tíðarfreistirnar fyri striking av ymisku 
sløgunum av upplýsingum, 

7) eina almenna lýsing av tøkniligu og 
bygnaðarligu trygdartiltøkunum, sum eru 
nevnd í § 46, stk. 1. 

Stk. 2. Dátuviðgerar skulu gera yvirlit yvir øll sløg 
av viðgerðum, sum verða framd  
dátuábyrgdarans vegna. Hesi yvirlit skulu fata um: 
1) navn og samskiftisupplýsingar hjá 

dátuviðgera og fyri hvønn dátuábyrgdara, 
persónupplýsingarnar verða viðgjørdar, 

2) sløg av viðgerð av persónupplýsingum, 
3) upplýsing um flutning av persónupplýsingum 

til eitt útland, eitt triðjaland ella ein 
millumtjóðafelagsskap,  

4) eina almenna lýsing av tøkniligu og 
bygnaðarligu trygdartiltøkunum, sum eru 
nevnd í § 46, stk. 1. 

Stk. 3. Yvirlitini í stk. 1 og 2 skulu vera skrivlig, 
her undir elektronisk, og skulu eftir umbøn latast 
Dátueftirlitinum. 
Stk. 4. Stk. 1-3 eru eisini galdandi fyri umboð 
dátuábyrgdarans og dátuviðgerans. 
 
§ 45. § 44 er ikki galdandi fyri fyritøkur, sum 
hava færri enn 250 starvsfólk. § 44 er hóast 1. pkt. 
galdandi um viðgerðin:  
1) sannlíkt hevur við sær ein váða fyri rættindi 

hjá teimum skrásettu,  
2) ikki bara er við hvørt, ella  
3) fevnir um viðkvæmar persónupplýsingar 

sambært § 11, stk. 1. 
 

Viðgerðartrygd 
 
§ 46. Dátuábyrgdarin og dátuviðgerin skulu seta í 
verk hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, sum 
tryggja eitt trygdarstøði, sum hóskar til váðarnar, 
sum standast av viðgerðini. Dátuábyrgdarin og 
dátuviðgerin skulu í hesum sambandi hava fyrilit 
fyri verandi tøkniliga støði, verksetanarkostnaði 
og slagi av viðgerð, vavi, samanhangi og 
endamáli, umframt sannlíku váðunum og álvarum 
fyri rættindi hjá einstaklingum. Hesi tiltøk kunnu 
fevna um: 

Kommenterede [UAK146]: Spurt verður, hvat hetta ber í 
sær. Nær hevur hann stuðlað og ikki. Dátuábyrgdari skal 
svara umbønum, og dátuviðgeri skal leverað tað, sum skal til, 
um dátuábyrgdarin skal lúka kap. 4. Dátueftirlitið mælir til, at 
tað verður nágreinað, hvat ‘stuðla’ ber í sær. 

Kommenterede [UAK147]: Dátueftirlitið metir, at henda 
ella slík áseting kann verða sera týðandi fyri rættindini hjá 
skrásetta og trygdina av persónupplýsingunum. Ivasamt er tó, ... [12]
Kommenterede [UAK148]: Dátueftirlitið mælir til, at 
Dátueftirlitið kann krevja, at dátuviðgeri strikar ella rættar ... [13]
Kommenterede [UAK149]: Dátueftirlitið mælir til, at 
Dátueftirlitið kann krevja, at dátuviðgeri vísir á, at krøvini ... [14]
Kommenterede [UAK150]: Í verandi rættarstøðu verður 
orðið, trygdarskoðan, brúkt. Spurt verður, um dátuábyrgari og ... [15]

Kommenterede [UAK151]: Viðmerkjast skal, at GDPR er 
breiðari ‘this Regulation or other Union or Member State ... [16]
Kommenterede [UAK152]: Spurt verður, um hetta merkir, 
at dátuviðgeri kann verða sektaður sum dátuábyrgdari ella ... [17]

Kommenterede [UAK153]: Dátueftirlitið mælir til: ‘§ 42. 
Ein dátuviðgeri hevur ikki loyvi at nýta annan dátuviðgera ... [18]

Kommenterede [UAK154]: Spurt verður, um hetta ikki 
var betri sum almenn vegleiðing frá Dátueftirlitinum heldur ... [19]
Kommenterede [UAK155]: Dátueftirlitið mælir til at 
strika ella nágreina orðingina, tí hon kann verða til at gera ... [20]

Kommenterede [UAK156]: Eftir verandi rættarstøðu skal 
dátuábyrgdari gera yvirlit yvir fleiri ting í sambandi við eina ... [21]
Kommenterede [UAK157]: Spurt verður um, hvussu er 
við umboðsfólkinum, sum nevnt í lg 30 – er stk. 4 ok í ... [22]
Kommenterede [UAK158]: Spurt verður um, hvussu er 
við dátuábyrgdarunum í felag, umboðsfólkinum hjá ... [23]

Kommenterede [UAK159]: Dátueftirlitið mælir til at 
strikað ‘triðjalondum’. 

Kommenterede [UAK160]: Dátueftirlitið mælir til: ‘eina 
yvirskipaða lýsing av bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku ... [24]
Kommenterede [UAK161]: Dátueftirlitið mælir til at seta 
§ 44, stk. 2, sum nýggja § 45 og strikað verandi § 45.  

Kommenterede [UAK162]: Spurt verður, hvat skal 
leggjast í orðið, almenna. Í dag er ein trygdarskoðan ein ... [25]

Kommenterede [UAK163]: Spurt verður, hvussu er við lg 
31 um samstarv við Dátueftirlitið: ‘Dátuábyrgdari, ... [26]
Kommenterede [UAK164]: Um broyting verður í §§ 44, 
stk. 1, nr. 1 og 45, stk. 1, nr. 1 – kann hetta strikast. Eisini ... [27]
Kommenterede [UAK165]: Dátueftirlitið mælir til nýggja 
§ 45: ‘§ 45. Dátuviðgerar skulu gera yvirlit yvir øll sløg av ... [28]

Kommenterede [UAK166]: Dátueftirlitið mælir til: ‘Trygd 
í sambandi við viðgerð’ 

Kommenterede [UAK167]: Dátueftirlitið mælir til: ‘§ 46. 
Dátuábyrgdari og dátuviðgeri skulu seta í verk/gildi nøktandi ... [29]

Kommenterede [UAK168]: Lg 32(1) er sterkari orða við 
‘... including inter alia as appropriate’. 
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1) dulnevning og brongling av 
persónupplýsingum, 

2) at tryggja áhaldandi trúnað, integritet, atkomu 
og treystleika frá viðgerðarskipanum og 
viðgerðartænastum, 

3) føri til rættstundis at fáa í rættlag atkomu og 
atgongd til persónupplýsingar við fysiskan 
ella tøkniligan tilburð, og 

4) mannagongd til regluliga royndarkanning, 
meting og eftirmeting av virkisføri í samband 
við tøkniligu og bygnaðarligu tiltøkini, sum 
tryggja viðgerðartrygd. 

Stk. 2. Dátuábyrgdarin og dátuviðgerin skulu taka 
stig til at tryggja, at einhvør, sum fremur arbeiði 
fyri dátuábyrgdaran ella dátuviðgeran, og sum fær 
innlit í persónupplýsingar, bert viðgerð hesar eftir 
boðum frá dátuábyrgdaranum, um ikki viðgerð er 
kravd sambært lóg. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin kann, í samráð við 
avvarðandi landsstýrismann, áseta nærri reglur 
um, at persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar í 
ávísum kt-skipanum fyri almennu fyrisitingina, 
heilt ella lutvíst skulu goymast í Føroyum. 

 
Fráboðan til Dátueftirlitið um brot á 

persóndátutrygdina 
 
§ 47. Dátuábyrgdarin skal boða Dátueftirlitinum 
frá broti á persónsdátutrygdina uttan óneyðugt 
drál og um gjørligt innan 72 tímar eftir, at hesin er 
vorðin kunnugur við brotið. Verður brotið ikki 
fráboðað innan 72 tímar skal grundgevast fyri 
hesum, tá fráboðanin verður givin.  
Stk. 2. Stk. 1 er ikki galdandi um tað er ósannlíkt, 
at brotið á persóndátutrygdina hevur við sær ein 
váða fyri rættindi hjá einstaklingum. 
Stk. 3. Eftir at verða vorðin kunnugur við brot á 
persónsdátutrygdina skal dátuviðgerin uttan 
óneyðugt drál boða dátuábyrgdaranum frá 
brotinum. 
Stk. 4. Fráboðanin í stk. 1 skal í minsta lagi: 
1) lýsa slag av broti á persóndátutrygdina, her 

undir so vítt møguligt sløgini og á leið hvussu 
nógv skrásett hetta fevnir um og eisini sløgini 
og á leið hvussu nógvar skrásetingar av 
persónupplýsingum talan er um, 

2) upplýsa navn og samskiftisupplýsingar hjá 
dátuverndarfólkinum ella øðrum 
sambindingarliði, har fleiri upplýsingar kunnu 
fáast til vega, 

3) lýsa sannlíkar avleiðingar av brotinum, og 
4) lýsa tey tiltøk, sum dátuábyrgdarin hevur sett í 

verk ella mælir til, fyri at handfara brotið. 

Stk. 5. Er tað ikki gjørligt at lata upplýsingarnar í 
einum, kunnu upplýsingarnar latast stigvíst uttan 
óneyðugar eyka seinkingar. 
Stk. 6. Dátuábyrgdarin skal skjalfesta øll brot á 
persóndátutrygdina. Dátueftirlitið kann nýta 
skjalfestingina at kanna, at henda grein er hildin. 
 

Fráboðan til skrásetta um brot á 
persóndátutrygdina 

 
§ 48. Tá brot á persóndátutrygdina eftir øllum at 
døma hevur við sær stóran váða fyri rættindi hjá 
einstaklingum, skal dátuábyrgdarin uttan 
óneyðugt drál boða skrásetta frá um brotið. 
Stk. 2. Fráboðanin til skrásetta skal á einum 
greiðum og skilligum máli lýsa slag av broti og í 
minsta lagi innihalda upplýsingarnar í § 47, stk. 4, 
nr. 2-4. 
Stk. 3. Ikki er neyðugt at boða skrásetta frá 
brotinum um ein av hesum treytum er lokin: 
1) dátuábyrgdarin hevur sett í verk hóskandi 

tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, og hesi tiltøk 
eru nýtt til tær persónupplýsingar, sum brotið 
fevnir um, serliga tiltøk, sum gera 
persónupplýsingarnar óskiljandi fyri tann, 
sum ikki hevur heimilaða atgongd til hesar, 

2) dátuábyrgdarin hevur sett í verk eftirfylgjandi 
tiltøk, sum tryggja, at stóri váðin fyri rættindi 
hjá skrásetta, sbrt. stk. 1, sannlíkt ikki longur 
er til staðar, ella 

3) tað krevur eitt ósamsvarandi arbeiði. 
Stk. 4. Um dátuábyrgdarin ikki longu hevur boðað 
skrásetta frá um brotið, kann Dátueftirlitið eftir at 
hava mett um sannlíkindini fyri, at brotið hevur 
við sær ein stóran váða, krevja, at dátuábyrgdarin 
ger hetta, ella avgera, at ein av treytunum í stk. 3 
er lokin. 
 

Avleiðingagreining um dátuvernd 
 
§ 49. Um eitt slag av viðgerð, serliga tá ið nýggj 
tøkni verður nýtt, við atliti at slagi, vavi, 
samanhangi og endamáli, sannlíkt hevur við sær 
stóran váða fyri rættindi hjá einstaklingum, skal 
dátuábyrgdarin undan viðgerðini gera eina 
greining av, hvørjar avleiðingar ætlaða viðgerðin 
hevur fyri dátuverndina. Ein avleiðingargreining 
kann fevna um fleiri sløg av viðgerðum, sum hava 
líknandi stóran váða við sær. 
Stk. 2. Ein avleiðingagreining um dátuvernd er 
m.a. kravd í sambandi við: 
1) eina skipaða og víðfevnda meting av 

persónligum viðurskiftum um einstaklingar, 

Kommenterede [UAK169]: Víst verður á, at á føroyskum 
verður dulnevni brúkt um bæði ‘pseudonymisering og 
anonymisering’. Innan dátarætt er avgerandi, um talan er um 
pseudonymisering og anonymisering, tí viðgerðin fellir 
innanfyri, tá ið talan er um pseudonymar upplýsingar og 
uttanfyri, tá ið talan er um anonymar upplýsingar. 
Dátueftirlitið mælir tískil til at umhugsa orðið 
‘pseudonymisering’ ístaðin.  

Kommenterede [UAK170]: Dátueftilritið mælir til: ‘eftir’. 

Kommenterede [UAK171]: Dátueftirlitið mælir til: 
‘mannagongd til regluliga royndarkanning, meting og 
eftirmeting av bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku tiltøkunum’. 
Regluligar royndarkoyringar, metingar og eftirmetingar eru í 
dag krav eins og skrivlig mannagongd. Slíkar mannagongdir 
eru týdningarmiklar fyri at fremja eftirlitið. Við tað, at 
yvirlitið ‘kann’ fevna um slíka mannagongd og ikki ‘skal’, er 
sera óheppið. Dátueftirlitið mælir til, at slík áseting er krav til 
dátuábyrgdara. 

Kommenterede [UAK172]: Spurt verður, um stk. 3 ikki 
hevði hóskað betur í kap. 6 um flutning til útlond. 

Kommenterede [UAK173]: § 6 í trygdarkunngerðini er 
væl orðað: ‘Trygdarbrot eins og nýtsla, sum ikki er í samsvar 
við skipaðar mannagongdir, vegleiðingar o.t., skal viðgerðast 
sum frávik. 
Stk. 2. Endamálið við viðgerð av frávikum eigur at vera, at 
fáa vanligu viðgerðina av persónsupplýsingum í rættlag aftur, 
rætta orsøkina til frávikið og forða fyri endurtøku. 
Stk. 3. Eru trúnaðarupplýsingar útflyggjaðar orsakað av 
frávikinum, og hesar ikki eru loyvdar at útflýggja, skal 
Dátueftirlitið fráboðast. 
Stk. 4. Viðgerð av frávikum skal skjalfestast’. 
 
Dátueftirlitið mælir til at nýta orðingina í § 6 í staðin, og seta 
orðing um 72 inn, har tað hóskar. Og stk. 5 í uppskotinum 
kann setast inn eisini. 

Kommenterede [UAK174]: Dátueftirlitið mælir til: ‘§ 48. 
Dátuábyrgdari skal uttan óneyðugt drál boða skrásetta frá, um 
persónupplýsingar, sum krevja trúnað/ trúnaðarupplýsingar 
eru komnar óviðkomandi í hendi’. 

Kommenterede [UAK175]: Dátueftirlitið mælir til: ‘1) tær 
persónupplýsingar, sum brotið fevnir um, eru óskiljandi fyri 
tann, sum ikki hevur heimilaða atgongd til hesar t.d. við 
brongling’, 
 

Kommenterede [UAK176]: Dátueftirlitið mælir til: 2) 
dátuábyrgdarin hevur sett í verk eftirfylgjandi tiltøk, sum 
tryggja, at váðin fyri rættindunum hjá skrásetta, sbrt. stk. 1, 
sannlíkt ikki longur er til staðar, ella 

Kommenterede [UAK177]: Dátueftirlitið mælir til at 
strika § 48, stk. 3, nr. 3 

Kommenterede [UAK178]: Dátueftirlitið mælit til, at allir 
dátuábyrgdarar, sum viðgera trúnaðarupplýsingar skulu gera 
eina avleiðingagreining undan viðgerðini. Dátueftirlitið mælir 
til: ‘§ 49 Undan viðgerð av trúnaðarupplýsingum kann fara 
lógliga fram, skal dátuábyrgdari undan viðgerðini gera eina 
greining av, hvørjar avleiðingar ætlaða viðgerðin hevur fyri 
dátuverndina. Ein avleiðingagreining kann fevna um fleiri 
sløg av viðgerðum’.  
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sum er grundað á automatiska viðgerð, og 
sum er grundarlag fyri avgerðum, sum hava 
rættarvirknað fyri einstaklingin ella á 
samsvarandi hátt munandi ávirka viðkomandi, 

2) viðgerð í stórum av viðkvæmum 
persónupplýsingum, sambært § 11, stk. 1 ella  

3) umfatandi og skipaða yvirvøka av alment 
atkomiligum øki. 

Stk. 3. Dátueftirlitið skal gera og 
almannakunngera ein lista yvir sløg av 
viðgerðum, tá avleiðingagreining um dátuvernd er 
neyðug. 
Stk. 4. Dátueftirlitið kann eisini gera og 
almannakunngera ein lista yvir sløg av 
viðgerðum, tá avleiðingargreining um dátuvernd 
ikki er neyðug. 
 
§ 50. Avleiðingargreiningin, sbrt. § 49, skal í 
minsta lagi fevna um: 
1) eina skipaða lýsing av ætlaðu viðgerðini og 

endamálinum við viðgerðini, her undir 
heimilaðu áhugamálunum, sum verða fylgd av 
dátuábyrgdaranum, 

2) eina meting av, um viðgerðin eru neyðug og 
stendur í rímiligum lutfalli við endamálið, 

3) eina meting av váðunum fyri rættindi hjá 
teimum skrásettu, og 

4) tey tiltøk, sum eru ætlaði fyri at ganga 
váðunum á møti, her undir trygdir, 
trygdarfyriskipanir og mekanismur, sum 
kunnu tryggja dátuvernd og vísa á at henda 
løgtingslóg verður hildin. 

Stk. 2. Er broyting í váðanum, sum stendst av 
viðgerðini, skal dátuábyrgdarin gjøgnumganga 
viðgerðina av nýggjum fyri at meta um, hvørt 
viðgerðin er í samsvari við avleiðingagreiningina. 
 
§ 51. Er ein avleiðingargreining um dátuvernd 
gjørd í sambandi við, at ein løgtingslóg, sum 
viðvíkur viðgerð av persónupplýsingum, er sett í 
gildi, eru §§ 49 og 50 ikki galdandi. 
 

Ummæli frá Dátueftirlitinum áðrenn viðgerð 
  
§ 52. Vísir ein avleiðingargreining um dátuvernd, 
at viðgerðin fer at hava við sær stóran váða, sum 
dátuábyrgdarin ikki fær avmarkað, skal 
dátuábyrgdarin biða Dátueftirlitið um ummæli, 
áðrenn viðgerðin verður sett í verk. 
Stk. 2. Um Dátueftirlitið metir, at ætlaða viðgerðin 
er brot á løgtingslógina, skal Dátueftirlitið innan 
átta vikur, geva dátuábyrgdaranum ella 
dátuviðgeranum skrivliga ráðgeving og kann 

brúka sínar heimildir sambært løgtingslógini. 
Tíðarskeiðið kann leingjast við seks vikum um 
ætlaða viðgerðin er torgreidd. Dátueftirlitið skal tá 
í einum fyribilssvari innan 4 vikur eftir, at 
umbønin er móttikin, greiða frá orsøkini til 
seinkanina.  
Stk. 3. Dátuábyrgdarin skal lata Dátueftirlitinum 
hesar upplýsingar í sambandi við umbøn um 
ummæli, sbrt. stk. 1: 
1) ábyrgdarøkini hjá ávikavist dátuábyrgdarum, 

felags dátuábyrgdarum og dátuviðgerum, sum 
er uppi í viðgerðini, 

2) endamálið við ætlaðu viðgerðini og hvørji 
hjálpitól skulu nýtast, 

3) tiltøk og trygdir at verja rættindi hjá teimum 
skrásettu í mun til hesa løgtingslóg, 

4) samskiftisupplýsingar hjá 
dátuverndarfólkinum,  

5) avleiðingagreiningina um dátuvernd, og 
6) aðrar upplýsingar, sum Dátueftirlitið biður 

um. 
 

Val av dátuverndarfólki 
 
§ 53. Í hesum førum skal dátuábyrgdarin og 
dátuviðgerin tilnevna eitt dátuverndarfólk: 
1) tá dátuábyrgdarin ella dátuviðgerin er ein 

almennur myndugleiki, 
2) tá kjarnuvirksemi dátuábyrgdarans ella 

dátuviðgerans er viðgerð, sum sambært sínum 
eyðkenni, vavi ella endamáli krevur 
umfatandi regluliga og skipaða yvirvøku av 
skrásettum persónum, ella 

3) tá kjarnuvirksemi dátuábyrgdarans ella 
dátuviðgerans er umfatandi viðgerð av 
viðkvæmum persónupplýsingum, sbrt. § 11, 
stk. 1. 

Stk. 2. Eitt samtak kann velja eitt felags 
dátuverndarfólk. 
Stk. 3. Almennir myndugleikar kunnu í samsvari 
við bygnað og stødd velja eitt felags 
dátuverndarfólk. 
 
§ 54. Dátuverndarfólkið skal tilnevnast grundað á 
fakligan førleika, serliga serkunnleika í 
dátuverndarrætti og dátuverndarsiðvenju umframt 
førleika at útinna tær uppgávur, sum ásettar í § 58. 
Stk. 2. Dátuverndarfólkið kann antin vera 
starvsfólk hjá dátuábyrgdaranum ella 
dátuviðgeranum ella útinna uppgávurnar sambært 
einum tænastuveitingarsáttmála. 
Stk. 3. Dátuábyrgdarin ella dátuviðgerin skal 
almannakunngera samskiftisupplýsingarnar hjá 

Kommenterede [UAK179]: Dátueftirlitð mælir til at stk. 3 
verður strikað. 

Kommenterede [UAK180]: Dátueftirlitið mælir til, at stk. 
4 verður strikað. 

Kommenterede [UAK181]: Dátueftirlitið mælir til: 3) 
heimild undir viðgerðini, 4) eina meting av, hvørjar hóttanir 
gera seg galdandi í sambandi við viðgerðina,  
5) eina meting av váðunum fyri rættindi hjá teimum skrásettu 
og 6) bygnaðarlig, tøknilig og fysisk tiltøk, sum eru ætlaði 
fyri at ganga váðunum á møti, her undir trygdir, 
trygdarfyriskipanir og mekanismur, sum kunnu tryggja 
dátuvernd og vísa á at henda løgtingslóg verður hildin.  
 

Kommenterede [UAK182]: Spurt verður, hvussu er við lg 
35(9). Tað var við í uppskotinum hjá Jógvani § 35, stk. 6, í 
vár. 

Kommenterede [UAK183]: Dátueftirlitið mælir til, at § 51 
veðrur strikað. Sambært lg 35(10) skal avleiðingagreining 
verða framd óansæð.. tað er bara, tá ið greiningin er framd í 
sambandi við lóg, at 49 og 50 ikki galda. 

Kommenterede [UAK184]: ‘fýra’ um ´átta’ stendur 
omanfyri. 

Kommenterede [UAK185]: Spurt verður, um 
trúnaðarupplýsingar møguliga kundu verið settar inn her. 

Kommenterede [UAK186]: Mælt verður til, at eitt 
dátuverndarfólk í mesta lagi hevur 50 undir sær...ella harum. 
Harafturat kann dátuverndarfólkið ikki arbeiða eftir rokning. 
(lg 37(2) ‘easuliy accesible from the establishment’). 

Kommenterede [UAK187]: Mælt verður til, at eitt 
dátuverndarfólk í mesta lagi hevur 50 undir sær...ella harum. 
Harafturat kann dátuverndarfólkið ikki arbeiða eftir rokning. 
(lg 37(2) ‘easuliy accesible from the establishment’). 
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dátuverndarfólkinum og geva Dátueftirlitinum 
boð. 
 

Starvið hjá dátuverndarfólkinum 
 
§ 55. Dátuábyrgdarin og dátuviðgerin skulu 
tryggja, at dátuverndarfólkið rættstundis verður 
tikin við upp á ráð í øllum spurningum um vernd 
av persónupplýsingum. 
Stk. 2. Dátuábyrgdarin og dátuviðgerin skulu 
stuðla dátuverndarfólkinum í tann mun tað er 
neyðugt, fyri at hesin kann útinna uppgávurnar 
sbrt. § 58 og varðveita sín sakkunnleika, umframt 
at veita atgongd til persónupplýsingar og 
viðgerðir. 
Stk. 3. Dátuábyrgdarin og dátuviðgerin skulu 
tryggja, at dátuverndarfólkið ikki fær kravboð um, 
hvussu starvið skal røkjast. Dátuverndarfólkið 
kann ikki sigast upp ella aðramáta verða fyri 
agatiltøkum vegna uppgávur sínar sum 
dátuverndarfólk.  
Stk. 4. Dátuverndarfólkið kann hava aðrar 
uppgávur og skyldur. Dátuábyrgdarin ella 
dátuviðgerin tryggja, at slíkar uppgávur og 
skyldur ikki hava við sær áhugamálsstríð. 
§ 56. Dátuverndarfólkið skal geva frágreiðing 
beinleiðis til ovasta leiðslustig. 
Stk. 2. Skrásett kunnu seta seg í samband við 
dátuverndarfólkið um allar spurningar um viðgerð 
av teirra persónupplýsingum og um útinnanina av 
rættindum teirra sambært hesi løgtingslóg. 

 
§ 57. Dátuverndarfólk, tilnevnd sambært § 53, stk. 
1, nr. 2 og 3, hava ikki loyvi óheimilað at geva 
víðari ella brúka upplýsingar, sum er komnar til 
teirra kunnleika sum dátuverndarfólk. 
 

Uppgávur hjá dátuverndarfólki 
 
§ 58. Dátuverndarfólkið skal í minsta lagi hava 
hesar uppgávur: 
1) kunna og ráðgeva dátuábyrgdaran, 

dátuviðgeran og starvsfólk, sum viðgera 
persónupplýsingar, um teirra skyldur sambært 
løgtingslógini, 

2) halda eyga við, at løgtingslógin, aðrar reglur 
o.a. um dátuvernd verða hildnar,  

3) ráðgeva, tá ið biðið verður um tað, um 
avleiðingargreiningina um dátuvernd og at 
halda eyga við, at hon verður gjørd í trá við 
reglurnar, 

4) samstarva við Dátueftirlitið, 
5) virka sum samskiftisstað hjá Dátueftirlitinum í 

spurningum um viðgerð av 
persónupplýsingum. 

Stk. 2. Dátuverndarfólkið skal røkja sínar 
uppgávur við hóskandi fyrilit fyri tí váða, sum er 
knýttur at ítøkiligu uppgávuni. 
 
 

 
 
 
 
Generellar viðmerkingar til kap 5. 
 
Dátueftirlitið metir, at tað er sera óheppið, at fleiri týðandi ásetingar í trygdarkunngerðin fella.  
 
Trygdarkunngerðin kann í dag ikki sektast og fleiri ting mangla, men hon er kortini eitt sterkt 
amboð hjá Dátueftirlitinum at handhevja trygdartiltøk, serliga vegna meginregluna um skjalfesting. 
 
Í viðmerkingunum til lógaruppskotið hevur Dátueftirlitið sett í, at tiltøkini, sum dátuábyrgdari og 
dátuviðgeri seta í gildi, skulu vera bygnaðarlig, tøknilig og fysisk. Tað er týdningarmikið, at tað 
fysiska ikki verður gloymt.  
 
Hvør dátuábyrgdari skal í dag, sbrt. §4 í trygdarkunngerðini, gera eina váðameting. Kravið um 
váðameting er galdandi, eisini tá ið talan er um einstakar verkætlanir ella ritgerðir o.a., har tað 
vanliga bert er ein persónur, sum handfer persónsupplýsingar. Váðametingin er eitt týdningarmikið 
amboð hjá Dátueftirlitinum at meta, um viðgerðin av persónsupplýsingum kann fara lógliga fram. 
Verður váðametingin tikin burtur, er ilt at meta, um dátuábyrgdari veruliga hevur tikið støðu til 

Kommenterede [UAK188]: Dátueftilirlitið mælir til: ‘... 
og umframt geva Dátueftirlitinum boð’. 

Kommenterede [UAK189]: ‘ð’ ístaðin fyri ‘n’. 

Kommenterede [UAK190]: komma 

Kommenterede [UAK191]: Spurt verður, hvussu hetta 
verður tryggjað? Er revsing í § 78, stk. 1, nr. 1, nóg mikið? 

Kommenterede [UAK192]: Tað er møguliga 
undirforstaðið, kortini verður spurt, hvussu er við 
tagnarskyldu. Í GDPR verður sagt: ‘shall be bound by secrecy 
or confidentiality ...’  

Kommenterede [UAK193]: Spurt verður, hvussu so, tá ið 
Dátueftirlitið vil forbí dvf og beinleiðis til leiðslu. 
Dátueftirlitið sær ein vanda í, at dátuverndarfólkið kann setast 
ímillum sum ein seinking ella umbering fyri at halda 
reglurnar. 

Kommenterede [UAK194]: Spurt verður, hví sektión 5 í 
kap IV í GDPR um ‘codes of conduct’ og ‘certification’ ikki 
er við. Dátueftirlitið metir, at partar av lógargreinum 40-42 
eru viðkomandi og góð amboð at styrkja um rættindi hjá 
skrásetta, eins og tað kann vera við til at gera dátuábyrgdarar 
og dátuviðgerar at stremba eftir at gerast ‘compliant’ og betri 
enn tað.   
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váðan við viðgerðini og er førur fyri at seta neyðug trygdartiltøk í verk fyri at tryggja rættindini hjá 
skrásetta. Mælt verður til, at krav um váðameting verður sett øllum dátuábyrgdarum at gera árliga. 
 
Sambært kunngerðini skal dátuábyrgdari harumframt gera eina trygdarstrategi, sum verður eftirmett 
árliga og eina trygdarskoðan, sum somuleiðis verður gjørd árliga. At dátuábyrgdari við lóg árliga 
skal eftirmeta strategi ella skoða trygdina, og meta, um trygdartiltøkini, sum eru sett í verk, eru nóg 
góð, er við til at dátuábyrgdari áhaldandi kann tryggja rættindi hjá skrásetta. 
 
§ 11i trygdarkunngerðini hevur ásetingar um trygdartiltøk í sambandi við flutning. Har skulu 
trúnaðarupplýsingar bronglast ella tryggjast á annan hátt. Hetta kundi verið víðkað til at fevnt um 
viðgerð av persónsupplýsingum í stórum vavi - t.d. um ein heil skrá yvir ein stóran part av føroysku 
íbúgvunum verður flutt ella víðarilatin. Mælt verður til, at ásetingin um tryggan flutning í § 11 í 
trygdarkunngerðini ikki fellur burtur. 
 
Ein onnur áseting, sum hevur stóran týdning fyri eftirlitið er § 14 i trygdarkunngerðini um tiltøk í 
sambandi við ikki loyvda nýtslu. Ásetingin hevur við sær, at dátuábyrgdari skal hava sett í gildi eina 
loggskipan, sum loggar virksemi í kervinum, og at dátuábyrgdari hevur skyldu at skipað tiltakið t.d. 
við regluliga at eftirhyggja loggin og gera stakroyndir. Mælt verður til at krav um logg verður sett í 
kapittul 5, møguliga í § 38. 
 
Størsti parturin av eftirlitsarbeiðinum er bygt á trygdarkunngerðina, og Dátueftirlitið mælir til, at tað 
verður heimilað Landsstýrismanninum at seta í gildi kunngerð, sum nærri ásetir, hvørji trygdartiltøk 
skulu vera sett í gildi í sambandi við viðgerðina av persónsupplýsingum. 
 
Dátueftirlitið mælir til, at trygdarskoðanin ikki fellur burtur, men heldur verður styrkt, soleiðis at 
tað er greiðari fyri dátuábyrgdara, hvat krevst, og at mannagongdir um at tryggja rættindini hjá 
skrásetta sbrt. kap. 4 eisini koma við.  
 
Í GDPR verður í lógareinum 40-42, at virkast skal fyri, at ‘codes of conduct’ verður ásett fyri 
dátuábyrgdarar – eisini heilt smáir dátuábyrgdarar skulu virka eftir í sambandi við viðgerð av 
persónsupplýsingum. Eisini verður lagt upp til, at dátueftirlit hava eygað við, um við tær reglurnar 
um ‘codes of conduct’ verða fylgdar. Harafturar verður verðu lagt upp til, at fyritøkur o.a. lata seg 
góðkenna av dátureftirlitum, sum kann verða nýtt sum góðskumerki. Dátueftirlitið hevur ikki 
royndir á hesum økinum, men dugir væl at síggja, at tað kundi verið til fyrimuns fyri fleiri fyritøkur 
í Føroyum at fingið ásetingar um góðskumerking og ‘codes of conduct’. 
 
 
 
  

Kapittul 6 
Flutningur av persónupplýsingum til 

útlond, triðjalond ella 
millumtjóðafelagsskapir 

 
Flutningur av persónupplýsingum til útlond 

 

§ 59. Flutningur av persónupplýsingum til 
útlond krevur ikki serliga góðkenning ella 
loyvi frammanundan.  

 
 

Flutningur til triðjalond o.a., sum er 
grundaður á nøktandi verndarstøði 

 

Kommenterede [UAK195]: Dátueftirlitið mælir til, at 
kapittul 6 verður endurskoðaður meira grundleggjandi. Spurt 
veðrur, um viðurskiftini skulu vera eins fyri viðkvæmar 
persónupplýsinga og persónupplýsingar, sum ikki eru 
viðkvæmar.  

Kommenterede [UAK196]: Dátueftirlitið mælir til at 
henda áseting verður flutt í § 60 eins og í fyriskipaninar 
lógargrein 45(1).  

Kommenterede [UAK197]: Víst verður á, at henda 
ásetingin kann skapa iva um rættarstøðuna (sí t.d. § 61, stk. 
3). Lógargrein 44 sigur umleið soleiðis: ‘Flutningur av 
persónupplýsingum til útlond ella millumtjóðafelagsskap 
kann bara fara fram, um treytirnar í hesum kapitli eru loknar, 
og viðgerðin annars er í samsvari við ásetingarnar í hesi lóg. 
Hetta er galdandi eisini, tá ið persónupplýsingar verða fluttar 
úr útlandinum til annað útland ella milllumtjóðafelagsskap. 
Tryggjast skal, at flutningur til útlond og 
millumtjóðafelagsskapir ikki førir til, at máað verður undan 
verndini av persónupplýsingum, sum eru ásettar í lógini’.  

Kommenterede [UAK198]: Dátueftirlitið mælir til, at tað 
verður ásett, at Dátuábyrgdari og/ella dátuviðgeri skulu gera 
eina váðameting í sambandi við flutningin, áðrenn 
flutningurin kann fara lógliga fram. Dátueftirlitið mælir eisini 
til, at tað er ásett sum fyritreyt, at dátuviðgerðaravtalan 
millum dátuábyrgdara og dátuviðgera (ella triðjapersón), 
dátuviðgera og dátuviðgera (ella triðjapersón) etc., sum 
móttekur persónsupplýsingar í útlandinum ella 
millumtjóðafelagsskapinum tekur støðu til flutningin og § 61, 
stk. 1. 

Kommenterede [UAK199]: Dátueftirlitið mælir til at nýta 
orðið, ‘útland’. 
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§ 60. Persónupplýsingar kunnu flytast til eitt 
triðjaland ella ein millumtjóðfelagsskap uttan 
góðkenning ella loyvi frammanundan, um 
landsstýrismaðurin hevur ásett, at triðjalandið, 
eitt øki ella ein ella fleiri ávísir geirar í hesum 
triðjalandi, ella millumtjóðfelagsskapurin, 
hevur eitt nøktandi verndarstøði.  
Stk. 2. Landsstýrismaðurin ásetir eftir ítøkiliga 
meting av verndarstøðinum, og eftir ummæli 
frá Dátueftirlitinum, at eitt triðjaland o.a. 
tryggja eitt nøktandi verndarstøði. 
Stk. 3. Dátueftirlitið fylgir við um 
verndarstøðið í einum triðjalandi o.a., sbrt. 
stk. 2, er nøktandi. Metir Dátueftirlitið, at 
verndarstøði ikki longur er nøktandi, boðar 
Dátueftirlitið uttan drál landsstýrismanninum 
frá hesum.  
 

Flutningur til triðjalond o.a., sum er 
grundaður á fullgóða trygd 

 
§ 61. Um nøktandi verndarstøði ikki er ásett 
sambært § 60, kann ein dátuábyrgdari ella 
dátuviðgeri flyta persónupplýsingar til eitt 
triðjaland o.a., um viðkomandi veitir fullgóða 
trygd, og treytað av, at rættindi og virkin 
rættarstig fyri skrásett eru tøk. 
Stk. 2. Fullgóð trygd, sbrt. stk. 1, kann veitast 
í: 
1) einum bindandi skjali, sum kann 

handhevjast, millum almennar 
myndugleikar ella 

2) standardásetingum um dátuvernd, 
góðkendar av landsstýrismanninum eftir 
ummæli frá Dátueftirlitinum. 

Stk. 3. Við fyrivarni fyri góðkenning frá 
Dátueftirlitinum kann fullgóð trygd sbrt. stk. 
1 eisini veitast í sáttmálaásetingum ímillum 
dátuábyrgdaran ella dátuviðgeran og 
dátuábyrgdaran, dátuviðgeran ella móttakaran 
av persónupplýsingum í triðjalandinum o.a. 

 
 

Undantøk í serligum førum 
 
§ 62. Er ikki heimild fyri flutningi í §§ 60 ella 
61 kann flutningur av persónupplýsingum til 

eitt triðjaland o.a. bert fara fram um ein av 
hesum treytum er lokin: 
1) skrásetti hevur givið nágreiniligt samtykki 

til ætlaða flutningin eftir at vera kunnaður 
um møguliga váðan, sum flutningurin 
kann hava við sær fyri skrásetta, av tí at 
treytirnar í §§ 60 og 61 ikki eru loknar, 

2) flutningurin er neyðugur fyri at halda eina 
avtalu ímillum skrásetta og 
dátuábyrgdarin ella fyri at fremja tey 
tiltøk, sum verða sett í verk eftir áheitan 
frá skrásetta, áðrenn avtalan verður 
inngingin, 

3) flutningurin er neyðugur fyri at innganga 
ella halda eina avtalu, sum skrásetta til 
fyrimuns verður inngingin ímillum 
dátuábyrgdarin og ein annan likamligan 
ella løgfrøðiligan persón, 

4) flutningurin er neyðugur fyri týðandi 
samfelagsáhugamál, 

5) flutningurin er neyðugur fyri, at 
rættarkrav kann sannast, gerast galdandi 
ella verjast, 

6) flutningurin er neyðugur fyri at verja 
altumráðandi áhugamál hjá skrásetta ella 
einum øðrum persóni í førum, tá skrásetti 
hvørki likamliga ella løgfrøðiliga fær 
givið samtykki, 

7) flutningurin verður framdur frá eini skrá, 
sum sambært lóg er ætlað at kunna 
almenningin, og sum annaðhvørt er 
atkomilig hjá almenninginum ella hjá 
persónum, sum kunnu ávísa at hava ein 
heimilaðan áhuga í hesum um treytirnar 
fyri almennum atkomi eru loknar í 
hvørjum einstøkum føri. 

Stk. 2. Flutningur sambært stk. 1, nr. 7 kann 
ikki fevna um allar persónupplýsingar ella 
heilar bólkar av persónupplýsingum í eini 
skrá.  
 
§ 63. Er ikki heimild fyri flutningi í §§ 60 ella 
61, og eru treytirnar í § 62 ikki loknar, kann 
flutningur til eitt triðjaland o.a. bert fara fram 
um flutningurin  
1) ikki verður endurtikin,  
2) bara snýr seg um eitt avmarkað tal av 

skrásettum,  

Kommenterede [UAK200]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útland’ 

Kommenterede [UAK201]: Hvussu við almennum 
myndugleikum – KT-rundskrivið? 

Kommenterede [UAK202]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útland’. 

Kommenterede [UAK203]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útlandi’ 

Kommenterede [UAK204]: Minus komma 

Kommenterede [UAK205]: Dátueftirlitið mælir til:’... 
landsstýrismaðurin hevur ásett, at millumtjóðafelagsskapurin, 
útlandið, eitt øki ella ein ella fleiri ávísir geirar í útlandinum 
hevur eitt nøktandi verndarstøði. ’. Eisini er ein fín 
byrjanarorðing í § 16 í persónsupplýsingalógini. 

Kommenterede [UAK206]: Dátueftirlitið mælir til: ‘við 
støði í ítøkiligari meting av verndarstøðinum ...’ 

Kommenterede [UAK207]: Dátueftirlitið mælir til ‘útland 
ella millumtjóðafelagsskap’. 

Kommenterede [UAK208]: Spurt verður, um ásetingarnar 
í lógargrein 45(2)(a)(b)(c). Er tað í viðmerkingunum? Er ... [30]
Kommenterede [UAK209]: Dátueftirlitið mælir til ‘útland 
ella millumtjóðafelagsskap’. 

Kommenterede [UAK210]: Mælt verður til at strika henda 
fyrsta partin í stk. 3.  

Kommenterede [UAK211]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útlond’. 

Kommenterede [UAK212]: Fyriskipanin nýtir orðið, 
‘appropriate’. Møguliga er orðið ‘nøktandi’ betri, sum eisini ... [31]
Kommenterede [UAK213]: Spurt verður, nær og hvussu § 
61 skal fungera. 

Kommenterede [UAK214]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útland’ 

Kommenterede [UAK215]: Sum víst á omanfyri, so er 
orðið, ‘nøktandi’ møguliga betri. 

Kommenterede [UAK216]: Dátueftirlitið mælir til at 
endurskoða hesa áseting. Dátueftirlitið hevur ilt við at skilja, ... [32]
Kommenterede [UAK217]: Lógargein 46 hevur eisini við: 
‘uttan góðkenning ella loyvi frá Dátueftirlitinum’. 

Kommenterede [UAK218]: Spurt verður, hvussu verður 
við lógargrein 46(2)(b),(d),(e) og (f) ? 

Kommenterede [UAK219]: Spurt verður, hvussu hetta 
skal fungera. 

Kommenterede [UAK220]: Dátueftirlitið mælir til 
‘útlandinum og millumtjóðafelagsskapinum’. 

Kommenterede [UAK221]: Spurt verður, hvussu er við 
lógargrein 46(3)(b). Við góðkenning frá Dátueftirlitinum ... [33]
Kommenterede [UAK222]: Spurt verður eftir lógargrein 
47. Er ætlanin ikki at hava hana við?  

Kommenterede [UAK223]: komma 
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3) er neyðugur í mun til týðandi heimilað 
áhugamál, sum dátuábyrgdarin fylgir, og 
áhugamálini ella rættindi hjá skrásetta ikki 
ganga fram um hesi áhugamál, og  

4) dátuábyrgdarin hevur mett um allar 
umstøður í sambandi við flutningin og á 
hesum grundarlagi veitir fullgóða trygd 
fyri vernd av persónupplýsingum. 

Stk. 2. Dátuábyrgdarin skal kunna 
Dátueftirlitið um flutning sambært stk. 1. 
Dátuábyrgdarin skal eisini kunna skrásetta um 
flutning sambært stk. 1, og um tey týðandi 
heimilaðu áhugamálini, sum verða fylgd. 
 
§ 64. § 62, stk. 1, nr. 1-3 og § 63 eru ikki 
galdandi fyri almennar myndugleikar, tá ið 
teir røkja sínar uppgávur.  
Stk. 2. Dátuábyrgdarin ella dátuviðgerin skulu 
skjalfesta metingina og fullgóðu trygdina 
sambært § 63, stk. 1, nr. 4 í yvirlitunum nevnd 
í § 44. 
 

Forboð ímóti  flutningi av viðkvomum 
persónupplýsingum 

 
§ 65. Er avgerð um nøktandi verndarstøði 
sambært § 61 ikki tikin, kann Dátueftirlitið í 
serligum førum nokta, avmarka ella fyribils 
banna flutningi av viðkvomum 
persónupplýsingum sambært § 11, stk. 1 til 
eitt triðjaland o.a. 
 

Kapittul 7 
Dátueftirlitið 

 
Bygnaður 

 
§ 66. Dátueftirlitið er ein óheftur 
fyrisitingarmyndugleiki og fremur sítt 
virksemi í fullum óheftni. 
Stk. 2. Dátueftirlitið er skipað við ráði og 
avgreiðsluskrivstovu og hevur eftirlit við 
allari viðgerð av persónupplýsingum, sum 
løgtingslógin fevnir um.  
Stk. 3. Dagliga virksemið hjá Dátueftirlitinum 
verður røkt av avgreiðsluskrivstovuni undir 
leiðslu av einum stjóra. 

Stk. 4. Dáturáðið ásetir egna starvsskipan og 
nærri reglur um arbeiðsbýtið millum Dáturáð 
og avgreiðsluskrivstovu. 
 
§ 67. Landsstýrismaðurin setir eitt Dáturáð, 
sum er skipað við formanni, sum skal verða 
løgfrøðingur, umframt tveimum øðrum 
limum. Tiltaksfólk verða tilnevnd fyri 
limirnar. Limir og tiltakslimir verða tilnevndir 
fyri 4 ár, og kunnu endurtilnevnast tvær 
ferðir. Tilnevningin av formanni, øðrum 
limum og tiltakslimum skal vera grundað á 
teirra fakligu førleikar. 
 

Uppgávur 
 
§ 68. Dátueftirlitið skal m.a.: 
1) av sínum eintingum ella eftir klagu frá 

skrásetta ansa eftir, at viðgerð av 
persónupplýsingum bert fer fram í 
samsvari við løgtingslógina og tær reglur, 
sum eru ásettar sambært løgtingslógini, 

2) styrkja almenna kunnleikan til dátuvernd, 
3) ráðgeva Føroya landsstýri og øðrum 

stovnum o.a. um lóggávu og umsitingarlig 
tiltøk dátuvernd til frama, 

4) styrkja kunnleikan hjá dátuábyrgdarum og 
dátuviðgerum um teirra skyldur sambært 
hesi løgtingslóg, 

5) gera kanningar, har persónupplýsingar 
verða viðgjørdar,  

6) fylgja við í og kunna um gongdina í 
viðgerðini av persónupplýsingum her á 
landi og uttanlands, og 

7) gera eina ársfrágreiðing, sum skal 
almannakunngerast. 

 
§ 69. Dátueftirlitið skal samstarva við aðrar 
eftirlitsmyndugleikar í Føroyum og uttanlands 
í tann mun, tað er neyðugt. 

Heimildir 
 
§ 70. Dátueftirlitið kann geva dátuábyrgdara 
ella dátuviðgera ávaring um, at ætlað viðgerð 
sannlíkt eru í stríð við løgtingslógina og kann 
geva dátuábyrgdara ella dátuviðgera átalu, um 
viðgerð hevur verið í stríð við løgtingslógina. 

Kommenterede [UAK224]: Dátueftirlitið vil vísa á, at 
ásetingar um fráboðanir og kunning til Dátueftirlitið elvir til 
iva um rættarstøðu hjá Dátuábyrgdara. Dátueftirlitið mælir til, 
at loyvi skal fáast frá Dátueftirlitinum í hesum serliga føri. 

Kommenterede [UAK225]: Spurt verður, hvussu er við 
lógargrein 49(2)? 

Kommenterede [UAK226]: Dátueftirlitið mælir til, at § 
64, stk. 2, verður flutt í § 63.  

Kommenterede [UAK227]: Dátueftirlitið mælir til ‘útland 
ella millumtjóðafelagsskap’. 

Kommenterede [UAK228]: Dátueftirlitið vil vísa á, at 
hetta kann verða ein forðing fyri kontinuiteti og at uppbyggja 
førleikar innan vernd av persónupplýsing. 

Kommenterede [UAK229]: ‘er’ 
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Stk. 2. Dátueftirlitið kann krevja, at 
dátuábyrgdari ella dátuviðgeri steðgar 
viðgerð, og at viðkomandi rættar, strikar ella 
viðgerðaravmarkar ávísar upplýsingar, sum 
eru fevndar av tílíkari viðgerð.  
Stk. 3. Dátueftirlitið kann geva dátuábyrgdara 
ella dátuviðgera kravboð um at fáa viðgerð 
o.a. í samsvar við løgtingslógina innan eina 
nærri ásetta freist. 
Stk. 4. Dátueftirlitið kann geva dátuábyrgdara 
ella dátuviðgera kravboð um at fremja 
tøknilig og fyrisitingarlig trygdartiltøk, so at 
bert viðgerð fer fram, sum hevur heimild í 
løgtingslógini, og so at persónupplýsingar 
ikki ólógliga forkomast, missast ella skerjast, 
og at tær ikki koma óviðkomandi til kunnleika 
ella verða misnýttar.  
 
§ 71. Dátueftirlitið kann krevja allar 
upplýsingar útflýggjaðar, sum er av týdningi 
fyri virksemið hjá eftirlitinum. 
Stk. 2. Ráðslimir og leiðandi starvsfólk í 
Dátueftirlitinum hava til eina og hvørja tíð 
uttan dómsúrskurð við at vísa galdandi 
samleikaprógv, atgongd til øll høli, haðani 
persónupplýsingar verða viðgjørdar og til 
høli, haðani atgongd er til tær 
persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar. 
Dátueftirlitið hevur eisini atgongd til høli, har 
persónupplýsingar ella teknisk hjálparamboð 
verða goymd ella nýtt.  
 

Avgerðir hjá Dátueftirlitinum o.a.   
 
§ 72. Fyrisitingarligar avgerðir hjá 
Dátueftirlitinum sambært løgtingslógini eru 
endaligar innan fyrisitingina. 
 
§ 73. Dátueftirlitið kann almannakunngera 
síni úttalilsi og avgerðir. § 36 er galdandi í 
mun til almannakunngeringina. 
 
§ 74. Uppskot til løgtingslógir, kunngerðir, 
rundskriv o.tíl., sum hava ásetingar um 
viðgerð av persónupplýsingum, skulu sendast 
til ummælis hjá Dátueftirlitinum. 

 

§ 75. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur 
um, at samskifti við Dátueftirlitið skal vera 
talgilt, her undir at samskiftast skal ígjøgnum 
ávísa kt-skipan, at ávíst talgilt fílasnið skal 
nýtast o.tíl. 
 

Kapittul 8 
Rættarráð, ábyrgd og revsing 

 
Rætturin at klaga 

 
§ 76. Skrásetti kann klaga til Dátueftirlitið um 
viðgerð av persónupplýsingum viðvíkjandi 
honum. 
 

Endurgjald 
 
§ 77. Dátuábyrgdarin ella dátuviðgerin skal 
endurgjalda skaða, sum kemur av, at viðgerð 
fer fram ímóti ásetingum í løgtingslógini, 
uttan so at sannað verður, at skaðin ikki kundi 
verið forðaður við tí eftiransni og umhugsni, 
sum krevst í sambandi við viðgerð av 
persónsupplýsingum. 

 
Revsing 

 
§ 78. Um ikki hægri revsing er ásett eftir 
aðrari lóg, verður tann revsaður við sekt ella 
fongsul í upp til 6 mánaðir, sum: 
1) ikki heldur skyldur dátuábyrgdarans ella 

dátuviðgerans í § 10, § 15, §§ 38-42, § 43, 
stk. 2, 2. pkt., § 44, §§ 46-50, §§ 52-53, § 
55 ella § 58, 

2) viðgerð persónupplýsingar ímóti §§ 7-9, § 
11, § 12, stk. 1-2, §§ 13-14, §§ 16-17, § 
18, stk. 1-2 ella § 19, stk. 1-2, 

3) ikki heldur ásetingar um rættindini hjá 
skrásettum í §§ 21-24 ella §§ 26-35, 

4) flytur persónupplýsingar til triðjalond o.a. 
ímóti §§ 60-63, § 64, stk. 2 ella § 65. 

5) ikki gevur upplýsingar ella forðar atgongd 
sbrt. § 54, stk. 4 ella  § 71, 

6) ikki aktar treytir, settar av 
Dátueftirlitinum sbrt. § 12, stk. 2, §18, stk. 
3, § 19, stk. 3 ella § 70, 

7) á annan hátt letur vera við at eftirlíka 
avgerðum frá Dátueftirlitinum sambært 

Kommenterede [UAK230]: Dátueftirlitið mælir til: 
‘...fremja bygnaðarlig, tøknilig og fysisk trygdartiltøk’. 

Kommenterede [UAK231]: Spurt verður, hvussu er við § 
39, stk. 1 og 2, í galdandi.. 

Kommenterede [UAK232]: Spurt verður, um hetta kann 
verða við til at skerja atgongdina hjá tí skrásetta til at verna 
um síni rættindi. 
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løgtingslógini ella setur til síðis treytir fyri 
einum loyvi sambært løgtingslógini. 

Stk. 2. Tann sum brýtur § 57 verður revsaður 
við sekt, um ikki hægri revsing er ásett eftir 
aðrari lóg. 
Stk. 3. Í reglum givnum við heimild í hesi 
løgtingslóg kann ásetast revsing við sekt ella 
fongsul í upp til 6 mánaðir. 
Stk. 4. Mál, sum verða viðgjørd eftir hesi 
grein, ella eftir reglum, sum eru givnar við 
heimild í stk. 4 í hesi grein, verða viðgjørd 
sum politimál, samanber tó § 74. 
Rættartiltøkini í rættargangslógini í kapitli 72 
um at leggja hald á og í kapitli 73 um 
rannsókn kunnu nýtast í sama mun sum í 
statsadvokatmálum. 
Stk. 5. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar, 
koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í 
kapitli 5 í revsilógini. 
Stk. 6. Fyrningarfreistin fyri brot á hesa 
løgtingslóg, ella reglum givnum við heimild í 
hesi løgtingslóg, er 5 ár. 
 

Fyrisitingarlig sektaruppskot 
 
§ 79. Um mett verður, at brot á hesa 
løgtingslóg, sbrt. § 78, ella brot á reglur 
givnar við heimild í hesi løgtingslóg, ikki 
kemur undir strangari revsing enn sekt, kann 
Dátueftirlitið við einum fyrisitingarligum 
sektaruppskoti boða frá, at málið kann 
avgerast uttan rættarmál, um tann, sum hevur 
framt brotið, játtar seg sekan í brotinum og 
váttar at gjalda sektina sambært 
sektaruppskotinum innan nærri ásetta freist. 
Stk. 2. Reglurnar í rættargangslógini um 
innihald í ákæruritum í politimálum og um, at 
skuldsetti ikki hevur skyldu til at úttala seg, 
verða at nýta samsvarandi. 
Stk. 3. Verður fyrisitingarliga sektaruppskoti 
samtykt, fellur onnur revsirættarsókn burtur. 
 

Frádøming av vinnurætti 
 
§ 80. Tann, sum rekur ella fæst við 
rættarkunningarskipanir, sbrt. § 19, og privatir 
dátuviðgerar, sum goyma persónupplýsingar, 
kunnu við dómi fyri revsiverd viðurskifti 

frádømast rættin hesum viðvíkjandi, um 
nærliggjandi vandi er fyri misbrúki. § 79, stk. 
3 og 4 í revsilógini eru galdandi. 
 

Kapittul 9 
Gildiskoma 

 
Gildiskoma 

 
§ 81. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 
januar 2021. Samstundis fer løgtingslóg nr. 73 
frá 8. mai 2001 um viðgerð av 
persónsupplýsingum úr gildi. 

Kommenterede [UAK233]: Spurt verður í hvønn mun 
hetta hevur ávirkan á §71. 

Kommenterede [UAK234]: Spurt verður, um áseting burdi 
verið um, at landstýrismaðurin kann seta í gildi reglur 
viðvíkjandi kollektivum sáttmála o.l. eins og lagt verður upp 
til í lógargrein 88.  



Side 5: [1] Kommenterede [UAK33]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:20:00 
Dátueftirlitið mælir til nýtt nr. 2: ‘Viðgerðin er heimilað í lóg’. Hetta fylgir verandi lóg og er til gagns fyri 
gjøgnumskygni hjá skrásetta og rættarstøðuna hjá dátuábyrgdara. 

 

Side 5: [2] Kommenterede [UAK40]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:38:00 
Spurt verður, um hetta er nóg breitt. Hvussu við tannlæknum, kliniskir tanntøkningar, apotekarar, viðgerar, 
kiropraktorar og líkanndi persónar við løggilding atutinna virksemi innan heilsu- og sjúkrarøkt, sum viðgera viðkvæmar 
persónupplýsingar, sum einans verða nýttar sum liður í hesum virksemi. Og hvussu við advokatum ella grannskoðarum, 
sum viðgerða viðkvæmar persónsupplýsingar sum liður í teirra virksemi , sum einans viðvíkja viðurskiftum hjá 
viðskiftafóki teirra. Spurt veðrur, um samtykki skal gevast til hesar viðgerðir. Dátueftirlitið mælir til, at hesi viðurskifti 
verða viðgjørd. 

 

Side 5: [3] Kommenterede [UAK41]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:53:00 
Dátueftirlitið mælir til nýtt stk. 2: Dátueftirlitið kann geva loyvi/viðgerðarloyvi til viðgerð av viðkvomum 
persónsupplýsingum eisini í øðrum førum, um viðgerðin av rættum kann fylgja einum heimilaðum áhugamáli hjá 
dátuábyrgdara ella triðjapersóni, og áhugamál ella grundleggjandi rættindi hjá skrásetta, sum krevja vernd av 
persónupplýsingum, ikki ganga fram um. (Ásetingin kann verða nýtt í sambandi við viðgerð av viðkvomum 
persónsupplýsingum við vakmyndatólum ella yvirvøkutólum). 

 

Side 5: [4] Kommenterede [UAK42]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:47:00 
Dátueftirlitið mælir til, at hesin partur verður sett inn sum nýtt nr. 8. Samstundis má orðingin, týðandi 
samfelagsáhugmál, definerast í viðmerkingunum. 

 

Side 5: [5] Kommenterede [UAK43]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:48:00 
Hesin partur fylgir í stóran mun galdandi rættarstøðu. Dátueftirlitið mælir til at seta hendan partin í grein fyri seg við 
orðingini: ‘Viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum fyri privatan dátuábyrgdara krevur viðgerðarloyvi frá 
Dátueftirlitinum’. Dátueftirlitið mælir til, at ásetingin umframt at setast í grein fyri seg verður sett saman við 
viðkomandi ásetingum í § 35 í galdandi lóg.   

 

Side 5: [6] Kommenterede [UAK44]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 09:52:00 
Dátueftirlitið mælir til: Avvarandi landsstýrismaður kann áseta reglur um viðger av persónsupplýsingum, nevndar í §11, 
stk. 1. 

 

Side 5: [7] Kommenterede [UAK46]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 10:07:00 
Dátueftirlitið mælir til, at orðið, ‘víðarigeving’, gjøgnumgangandi verður broytt til ‘víðarilatan’. 

 

Side 5: [8] Kommenterede [UAK47]   Unn Augustudóttir Krákustein   10.10.2019 10:06:00 
Dátueftirlitið mælir til, at áseting um víðarilatan verður gjørd fyri viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum generelt 
og ikki bert revsiverdum viðurskiftum.   

 

Side 12: [9] Kommenterede [UAK138]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 10:59:00 
Dátueftirlitið mælir til: § 37. Dátuábyrgdarin skal skjalfesta, at nøktandi bygnaðarlig, tøknilig og 
fysisk tiltøk eru í gildi fyri at tryggja, at viðgerðin av persónsupplýsingum er í samsvari við 
løgtingslógina. Bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku tiltøkini skulu skjalfestast.  
Stk. 2. Bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku tiltøkini skulu eftirmetast/skoðast minst eina ferð árliga. 
Eftirmetingin/Skoðanin skal skjalfestast. 
Stk. 3. Dátuábyrgdari skal gera eina váðameting av viðgerðini av persónsupplýsingum, áðrenn 
viðgerðin kann fara lógliga fram. Váðametingin skal skjalfestast. 
Stk. 4. Landsstýrismaðurin kann áseta nærri treytir viðvíkjandi stk. 1-3. 
 



Side 12: [10] Kommenterede [UAK139]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:01:00 
Dátueftirlitið mælir til: § 38. Dátuábyrgdari skal á nøktandi hátt leggja soleiðis til rættis/skipa 
soleiðis fyri, at skipanir, tól og amboð verða og eru sniðgivin á slíkan hátt, at viðgerðin lýkur 
krøvini í løgtingslógini og tryggjar vernd av rættindum hjá skrásetta. Upplýsingarkervið skal m.a. 
hava logg ella onnur trygdartiltøk, sum forða fyri ikki loyvdari nýtslu av upplýsingarkervinum, og 
gera tað møguligt at avdúka slíkar royndir (§14 í trygdarkunngerðina).  
Stk. 2. Dátuábyrgdari skal á nøktandi hátt leggja soleiðis til rættis/skipa soleiðis fyri, at sum 
standardstillingar, at einans persónupplýsingar, sum eru neyðugar at røkka einstøku og ávísu 
endamálunum við viðgerðini, verða viðgjørdar.  
 

Side 12: [11] Kommenterede [UAK145]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:16:00 
Dátueftirlitið mælir til: § 41. Dátuábyrgdarin skal einans nýta dátuviðgerar, sum veita trygd fyri, at 
nøktandi bygnaðarlig, tøknilig og fysisk tiltøk eru sett í gildi/verk, sum tryggja, at viðgerðin lýkur 
krøvini í løgtingslógini og tryggjar vernd av  
rættindum hjá skrásetta. 
Stk. 2. Áðrenn dátviðgeri fer undir viðgerðina, skal skrivlig avtala verða millum partarnar, sum m.a. 
ásetir evnið og endamálið av viðgerðini, slagi av upplýsingum, bólkin av skrásettum og skyldur og 
rættindi hjá dátuábyrgdara. Avtalan ásetir harafturat, at dátuviðgerin: 
 

Side 13: [12] Kommenterede [UAK147]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:18:00 
Dátueftirlitið metir, at henda ella slík áseting kann verða sera týðandi fyri rættindini hjá skrásetta og trygdina av 
persónupplýsingunum. Ivasamt er tó, um orðingin er nóg sterk. Dátueftirlitið mælir til eina sterka orðing í teimum 
førum, har dátuviðgeri er sentralur, sum t.d. Talgildu Føroyar við tænastuportalinum, og onnur miðsavnan av tænastum 
frá fleiri ymiskum dátuábyrgdarum. Eisini har dátuviðgeri bjóðar fram tænastur frá dátuábyrgdara, sum t.d. Bankar við 
tænastum sum Visa, MasterCard, Apple Pay o.t. 

 

Side 13: [13] Kommenterede [UAK148]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:19:00 
Dátueftirlitið mælir til, at Dátueftirlitið kann krevja, at dátuviðgeri strikar ella rættar etc. Møguliga ásett annað stað í 
lógini. 

 

Side 13: [14] Kommenterede [UAK149]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:20:00 
Dátueftirlitið mælir til, at Dátueftirlitið kann krevja, at dátuviðgeri vísir á, at krøvini verða hildin. Møguliga ásett annað 
stað í lógini 

 

Side 13: [15] Kommenterede [UAK150]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:20:00 
Í verandi rættarstøðu verður orðið, trygdarskoðan, brúkt. Spurt verður, um dátuábyrgari og dátuviðgeri eru álagdir at 
gera árliga trygdarskoðan sum í § 5, stk. 1, í trygdarkunngerðini ella árlig a eftirmeting sum í § 3, stk. 4, í 
trygdarskoðanini. Hvat merkir hetta fyri dátuviðgera? Hvørji krøv kunnu setast til hansara í hesum føri.  

 

Side 13: [16] Kommenterede [UAK151]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:22:00 
Viðmerkjast skal, at GDPR er breiðari ‘this Regulation or other Union or Member State law’ lg 28(3)(h). 

 

Side 13: [17] Kommenterede [UAK152]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:22:00 
Spurt verður, um hetta merkir, at dátuviðgeri kann verða sektaður sum dátuábyrgdari ella ikki?  Nei, ha? 

 

Side 13: [18] Kommenterede [UAK153]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:38:00 
Dátueftirlitið mælir til: ‘§ 42. Ein dátuviðgeri hevur ikki loyvi at nýta annan dátuviðgera uttan 
ítøkiligt ella alment loyvi frá dátuábyrgdaranum. Hevur dátuviðgerin alment loyvi, skal hann boða 
dátuábyrgdaranum frá um broyting av øðrum dátuviðgera, soleiðis at dátuábyrgdarin hevur høvi at 
mótmæla.  



Stk. 2. Um ein dátuviðgeri nýtir ein annan dátuviðgera í sambandi við viðgerð fyri dátuábyrgdaran, 
skal hesin dátuviðgeri halda somu dátuvendarskyldur sum tær, sum eru í avtaluni millum 
dátuábyrgdaran og dátuviðgeran(, uttan so, at annað er ásett í lóg)’.  
 

Side 13: [19] Kommenterede [UAK154]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:39:00 
Spurt verður, um hetta ikki var betri sum almenn vegleiðing frá Dátueftirlitinum heldur sum kunngerð. 

 

Side 13: [20] Kommenterede [UAK155]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:24:00 
Dátueftirlitið mælir til at strika ella nágreina orðingina, tí hon kann verða til at gera rættarstøðuna óneyðuga 
leysa/villeiðandi.  

 

Side 13: [21] Kommenterede [UAK156]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:41:00 
Eftir verandi rættarstøðu skal dátuábyrgdari gera yvirlit yvir fleiri ting í sambandi við eina trygdarskoðan, sum ikki 
verða nevnd her. Mælt verður til, at leisturin við trygdarskoðan ikki fellur burtur. Hetta hevði skert trygdina og 
møguleikan hjá Dátueftirlitinum at framt eftirlit. 

 

Side 13: [22] Kommenterede [UAK157]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:44:00 
Spurt verður um, hvussu er við umboðsfólkinum, sum nevnt í lg 30 – er stk. 4 ok í hendan mun.  

 

Side 13: [23] Kommenterede [UAK158]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:42:00 
Spurt verður um, hvussu er við dátuábyrgdarunum í felag, umboðsfólkinum hjá dátuábyrgdararnum og 
dátuverndarfólkinum, sum er nevnt í lg 30(1)(a). 

 

Side 13: [24] Kommenterede [UAK160]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:47:00 
Dátueftirlitið mælir til: ‘eina yvirskipaða lýsing av bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku 
trygdartiltøkunum, sum eru nevnd í § 46, stk. 1’. 
 

Side 13: [25] Kommenterede [UAK162]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 12:06:00 
Spurt verður, hvat skal leggjast í orðið, almenna. Í dag er ein trygdarskoðan ein skrivlig gjøgnumgongd av 
trygdarkunngerðini og lógini,  uttan at tað annars eru nágreinað krøv til trygdarskoðanina. Í øllum førum er talan ikki 
um eina almenna/yvirskipaða lýsing, men eina gjølliga ella nøktandi lýsing av fyriskipanarligu, tøkniligu og fysisku 
trygdartiltøkunum, sum taka støði í eini váðameting. Harumframt skal dátuábyrgdari hava mannagongdir fyri, hvussu 
lógin og trygdarkunngerðin verða implimenterað, her undir hvussu rættindi hjá skrásetta verða tryggjað. Sera óheppið, 
um krøvini til dátuábyrgdara vikna við uppskotinum. 

 

Side 13: [26] Kommenterede [UAK163]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:50:00 
Spurt verður, hvussu er við lg 31 um samstarv við Dátueftirlitið: ‘Dátuábyrgdari, dátuviðgeri og umboðsfólk samstarva 
eftir umbøn við Dátueftirlitið í sambandi við útinnan av teirra uppgávum’. Spurt verður, um hetta er nóg sterkt. 
Dátueftirlitið mælir til, at lg 31 verður sett inn sum serskilt grein. 

 

Side 13: [27] Kommenterede [UAK164]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:50:00 
Um broyting verður í §§ 44, stk. 1, nr. 1 og 45, stk. 1, nr. 1 – kann hetta strikast. Eisini viðkomandi um § 44 verður løgd 
í tvær greinar. 

 

Side 13: [28] Kommenterede [UAK165]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:48:00 
Dátueftirlitið mælir til nýggja § 45: ‘§ 45. Dátuviðgerar skulu gera yvirlit yvir øll sløg av 
viðgerðum, sum verða framd  
dátuábyrgdarans vegna. Hesi yvirlit skulu fata um: 



1) navn og samskiftisupplýsingar hjá dátuviðgeranum og hvørjum einstøkum dátuábyrgdara, sum 
dátuviðgerin viðgerð persónupplýsingar fyri, umboðsfólkinum hjá dátuviðgeranum og 
dátuverndarfólkinum 

2) sløg av viðgerð av persónupplýsingum, 
3) upplýsing um flutning av persónupplýsingum til eitt útland ella ein millumtjóðafelagsskap, her 

undir eyðmerkja landið ella millumtjóðafelagsskapin.  
4) Eina yvirskipaða lýsing av bygnaðarligu, tøkniligu og fysisku trygdartiltøkunum, sum eru nevnd 

í § 46, stk. 1. 
Stk. 3. Yvirlitini í stk. 1 og 2 skulu vera skrivlig, her undir elektronisk, og skulu eftir umbøn latast 
Dátueftirlitinum. 
Stk. 4. Stk. 1-3 eru eisini galdandi fyri umboð dátuábyrgdarans og dátuviðgerans’. 
 

Side 13: [29] Kommenterede [UAK167]   Unn Augustudóttir Krákustein   30.10.2019 11:53:00 
Dátueftirlitið mælir til: ‘§ 46. Dátuábyrgdari og dátuviðgeri skulu seta í verk/gildi nøktandi 
bygnaðarlig, tøknilig og fysisk tiltøk, sum tryggja eitt trygdarstøði, sum er nøktandi í mun til 
váðarnar, sum standast av viðgerðini. Hesi tiltøk kunnu fevna um:’ 
 

Side 18: [30] Kommenterede [UAK208]   Unn Augustudóttir Krákustein   16.10.2019 13:42:00 
Spurt verður, um ásetingarnar í lógargrein 45(2)(a)(b)(c). Er tað í viðmerkingunum? Er ætlanin, at Føroyar sjálvar 
kunnu góðkenna eitt útland ella ikki? 

 

Side 18: [31] Kommenterede [UAK212]   Unn Augustudóttir Krákustein   16.10.2019 14:04:00 
Fyriskipanin nýtir orðið, ‘appropriate’. Møguliga er orðið ‘nøktandi’ betri, sum eisini verður brúkt í § 61, stk. 1. 

 

Side 18: [32] Kommenterede [UAK216]   Unn Augustudóttir Krákustein   17.10.2019 13:37:00 
Dátueftirlitið mælir til at endurskoða hesa áseting. Dátueftirlitið hevur ilt við at skilja, hvat meint verður (eisini í lg 46). 
Er ætlanin, at rættindini skulu vera eins tøk og dátuverndarlógin ásetir ella bara eitt ávíst støði? 

 

Side 18: [33] Kommenterede [UAK221]   Unn Augustudóttir Krákustein   16.10.2019 14:50:00 
Spurt verður, hvussu er við lógargrein 46(3)(b). Við góðkenning frá Dátueftirlitinum merkir fyri so vítt loyvi frá 
Dátueftirlitinum. 
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