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Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum 

(Dátuverndarlógin) 

Í samband við at Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til løgtingslóg um vernd av 

persónupplýsingum (Dátuverndarlógin) er send Ílegusavninum til hoyringar hava vit nakrar 

viðmerkingar. 

Vanligar viðmerkingar 

Vit fegnast um, at nýggj løgtingslóg um vernd av persónupplýsingum er ætlað at seta í gildi, 

og at nýggja lógaruppskotið er grundað á ES-fyriskipanina General Data Protection 

Regulation (GDPR) við neyðugum tillagingunum til føroysk viðurskifti. Fyri at kunna 

samskifta við ES-lond er gott at hava lóggávu, sum er sambærilig. 

Vit ynskja og vóna at lógin beinanvegin verður umsett til enskt mál, fleiri 

granskingarverkætlanir verða gjøgnumførdar í samstarvi við útlendskar 

granskingarsamstarvspartnarar, tí hevur tað stóran týdning í okkara virksemi, at vit kunna 

vísa lógina til útlendsku samstarvsfelagar okkara.  

Lógaruppskotið tryggjar hægri trygd og rættindi hjá skrásetta. Tað skapar góðar karmar fyri 

ílegugransking, tá ið vísast kann til, at skrásett vera betri vard í nýggju lóggávuni.  

Vit skilja, at skipanin við fráboðanum til og loyvum frá Dátueftirlitinum verður strikað og í 

staðin skulu allir dátuábyrgdarar gera yvirlit yvir viðgerðir undir teirra ábyrgd og undir 

eftirliti frá Dátueftirlitinum, og taka undir við tí. Samstundis verða krøvini herd og brot á 

dátuverndina skulu fráboðast til Dátueftirlitið innan 72 tímar. Vit taka undir við herdu 

krøvunum um fráboðan um brot á dátuverndina.  

Fylgiskjal 5
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Nýtt er m.a. at almennir myndugleikar skulu tilnevna eitt dátuverndarfólk (Data Protection 

Officer – DPO) sum m.a. skal ráðgeva í spurningum um viðgerð av persónupplýsingum og 

hjálpa dátuábyrgdaranum at fylgja lógini. Týdningarmikið at fígging fylgir við til hetta. 

 

Fríur flutningur av persónupplýsingum. Tað, at Føroyar síðani 15. juni 2010 hava verið 

góðkendar sum trygt triðjaland í ES í mun til persónupplýsingar, ger arbeiðið munandi lættari 

í samskiftinum við útlendskar samstarvspartnarar, og vilja vit leggja dent á, at hetta 

framhaldandi er smidligt og at  persónupplýsingar frítt kunnu verða fluttar millum ES og 

Føroyar, uttan at hetta krevur serstakt loyvi ella fráboðan. Vit fara í hesum sambandi at heita 

á tykkum um at raðfesta endurskoðanin av avtaluni høgt.  

 

Tað er av stórum týdningi, at lógin hevur serliga áseting um gransking í skráum 

(registergransking), nevniliga § 18, t.v.s. treytirnar fyri viðgerð av viðkvomum 

persónsupplýsingum til søgulig, hagfrøðilig og vísindalig endamál eru ásettar í serstakari 

grein. Okkara fatan er, at galdandi lógin ger tað trupult at fremja gransking í skráum 

(registaragransking) í Føroyum. 

 

Í arbeiðinum við at gera nýggja persónupplýsingarlóg valdi Løgmansskrivstovan at taka 

viðkomandi partar við og skipaði tríggjar bólkar við umboðum fyri tey, sum vóru mett at 

hava ein serligan áhuga í eini nýggjari persónsupplýsingarlóg. Tað er harmiligt at 

Løgmannskrivstovan ikki bjóðaði granskingarumboð við til hetta arbeiðið, nú gransking fær 

alt størri týdning og er ein vinnuvegur í Føroyum.  

 

 

Serligar viðmerkingar um einstøku § 

 

Ynskiligt at tað framgongur í sjálvum lógartekstinum t.d. í § 1 ella 2 ella í allýsingunum í § 6 

at “løgtingslógin fevnir einans um livandi persónar. Upplýsingar um deyðar persónar eru bert 

fevndar av ásetingini, um tær kunnu knýtast at einum livandi persóni, t.d. um upplýsingar um 

ein deyðan persón siga nakað um arviligar sjúkur hjá einum núlivandi persóni.” eins og tað er 

í EU forordninginum (GDPR 27) 

 

§ 6. Her ynskja, vit at hugtakið pseudonymisering (dulnevning) verður við í allýsingini eins 

og tað er í EU forordninginum GDPR, artikkel 4, stk1, 5 behandling af personoplysninger på 

en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret 

uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger 

opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, 

at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person 

 

§ 12. Ynskja, at tað stendur í viðmerkingunum til hesa grein, at hetta er greinin at brúka í 

samband við viðgerð av persónupplýsingum í vísindaligum granskingarverkætlanum við 

samtykki. 

 

§ 12 er heimildin til arbeiðið hjá heilsuverkinum og svarar sambært viðmerkingunum til 

artikkel 9, stk. 2  í GDPR. Vit stuðla hesum, men duga ikki at síggja, at GDPR artikel 9, stk. 

2, litra i , er við í lógaruppskotinum, hetta eigur at verða við fyri at kunna brúka dátur til at 
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menna og reka heilsu- og vælferðartilboð  t.d. telemedisin og menning av kliniskum 

databasum. 

 

Í viðmerkingunum til § 12 stendur Dátueftirlitið fer ígjøgnum praksis at leggja fast, hvussu 

viðgerðarheimildirnar kunnu nýtast, her uppií viðgerðarheimildin í § 12, stk. 2. Dátueftirlitið 

fer eisini í tann mun, tað er neyðugt at gera vegleiðingar til ásetingarnar. 

 

Viðgerðarheimildin í § 12. stk. 1, 1) viðvíkur samtykki. Ásetingar og greiningar um samtykki 

eri í lógina um Vísindasiðsemisnevndini og tað er týdningarmikið, at Dátueftirlitið í sínum 

arbeiði við at leggja fast, hvussu viðgerðarheimildirnar kunna nýtast, tekur atlit til 

ásetingarnar frá Vísindasiðsemisnevndini, tá tað snýr seg um heilsugransking. 

 

 

§ 18. Her vildu vit ynskt, at tað stóð nágreinað í viðmerkingunum, at henda § er til gransking 

í skráum (registaragransking) og at registaragransking (uttan samtykki) er gjørlig bæði hvat 

viðvíkur persónsupplýsingar og viðkvæmar persónsupplýsingar 

Stk 3. Stendur triðjapersón í lógaruppskotinum. Í allýsingini er orðið triðjupartur lýst, um 

hetta er sama fyribrigdið er betri, at orðið úr allýsingini verður nýtt í lógartekstinum. 

§ 18, stk. 3. Her ynskja vit, at tað verður gjørt greitt, nær loyvi frá Dátueftirlitinum til 

víðarigeving skal fáast til vega.   

 

§ 20. Her vildu vit mett, at tað burdi staðið at persónupplýsingar fevndir av løgtingslógini 

kunnu flytast til goymslu hjá Ílegusavninum ella Skjalasavninum sambært Ílegulógini ella 

løgtingslóg um skjalasøvn. Goymsla av sjúkrajournalum er stýrd av Autorisatiónslógini og 

skulu ikki goymast á skjalasavni. 

 
§ 46. Broyta tekstin í stk. 1.  til 1) dulnevning og/ella brongling av persónupplýsingum,  

 

Í GDPR, artikel 6, stk. 4, stendur: e) tilstedeværelse af fornødne garantier, som kan omfatte 

kryptering eller pseudonymisering 

 

Í viðmerkingunum til § 46 (síðu 101) stendur hetta: Dulnevning er viðgerð av 

persónupplýsingum á ein slíkan hátt, at persónupplýsingarnar ikki longur kunnu beinast til ein 

ávísan skrásettan, uttan so at eyka upplýsingar verða nýttar. Tað er ein fortreyt, at slíkar eyka 

upplýsingar – t.e. lykilin at lata bronglingina upp við – verða goymdar fyri seg og koma undir 

tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, sum tryggja, at persónupplýsingarnar ikki kunnu beinast til ein 

eyðmerktan persón ella ein persón, sum kann eyðmerkjast. 

 

Vit meta útgreiningin av dulnevning og brongling er skeiv. Vit meta at dulnevning og 

brongling eri tvey ymisk hugtøk sum kunna fremjast og nýtast óheft av hvørjum øðrum. 

Dátur kunna goymast og flytast bronglaði, men eingin viðgerð fer fram við bronglaðum 

dátum.  

  

Bronglaðar dátur kunnu ikki viðgerast, men skulu latast upp við einum loyniorðið (lykli) fyri 

at kunna arbeiða við dátaðini og tá kunnu tær identifiserast. Tá talan er um dulnevning, ber til 

at arbeiða við dátunum og tær kunnu ikki identifiserast uttan so at kliniski ábyrgdarhavin 

(allýst í Ílegulógini), sum hevur atgongd til serskilta databasu, letur dulnevningina upp.   
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§ 46. Stk1, 2) at tryggja áhaldandi trúnað, integritet, atkomu og treystleika frá 

viðgerðarskipanum og viðgerðartænastum. 

Her vildu vit mett at orðið haldføri er betri at brúka enn treystleiki. 

 

Vit fegnast um, at tað í § 59 verður lagt verður upp til, at flutningur av persónupplýsingum til 

útlond ikki krevur serliga góðkenning ella loyvi. Eins og vit fegnast um, at tað er ásett m.a. í 

reglunum um kunningarskyldu og innlit, at skrásetti skal kunnast um flutningin til útlond. 

Tað hevur við sær, at skrásetti í øllum førum veit, at persónupplýsingar um seg verða fluttar 

úr Føroyum.  

Útlond eru, sbrt. § 6, nr. 13, lond, sum eru limir í Evopeiska Samveldinum (ES) ella í 

Evropeiska Búskaparliga Samstarvinum (EBS).  

 

 

Til viðmerkingarnar til § 67 hava vit hesa viðmerking: 

Vit ynskja, at greinin verður víðkað við hesari orðing: Og skilagott er, um ein limur í ráðnum 

hevur skil fyri strategiska týdninginum av gransking og nýtslu av dáta til vísindaligt endamál. 

 

 

 

Vit vóna at okkara viðmerkingar verða tiknar til eftirtektar og tit eri vælkomin at venda 

tykkum til okkara um tit hava spurningar ella viðmerkingar. 

 

 

Vinarliga heilsan 

 

 

 

Guðrið Andorsdóttir 

Ílegusavnið 

 


