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Hoyringssvar frá Fólkaheilsuráðnum viðv. Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til løgtingslóg um 

vernd av persónupplýsingum (Dátuverndarlógin) 

Tað er gleðiligt at lógaruppskotið er grundað á ES-fyriskipanina General Data Protection 

Regulation (GDPR) við tillagingunum til føroysk viðurskifti. Tað er umráðandi í okkara altjóða 

samstarvi at hava eina lóggávu, sum er lík teimum uttanfyri Føroyar. Lógaruppskotið hevur 

serstaka áseting um registergransking (§ 18), sum er kærkomin, tí galdandi lógin tarnar 

registaragransking í Føroyum. 

Fólkaheilsuráðið stuðlar undir, at lógin verður sett í gildi skjótast til ber. 

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 eftirlitið frá 

Dátueftirlitinum, taka vit undir við, tí hetta fer at gera okkara arbeiði munandi smidligari. 

Eisini meta vit, at tað eigur at framganga 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 arvaligar sjúkur hjá einum núlivandi persóni.” 

eins og tað er í EU forordninginum (GDPR 27). 

§ 6. Her ynskja vit at hugtakið pseudonymisering verður við í allýsingini eins og tað er í EU

forordninginum

§ 12. Vit meta her, at tað eigur at framgang í viðmerkingunum til hesa grein, at hetta er greinin at

brúka í samband við viðgerð av persónupplýsingum í vísindaligum granskingarverkætlanum við

samtykki.
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Viðv. viðmerkingum til § 12: Dátueftirlitið fer ígjøgnum praksis at leggja fast, hvussu 

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

Her eiga vit at minnast til, at tá talan er um granskingarverkætlanir, sum krevja kunnað samtykki 

sambært Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 

forskningsprojekter, skal Vísindasiðsemisnevndin altíð góðkenna orðingarnar í samtykkinum. Her 

er tað av týdningi, at ikki samanstoytur er millum treytirnar hjá Vísindasiðsemisnevndin og 

Dátaeftirlitinum. 

 

§ 12 er heimildin til arbeiðið hjá heilsuverkinum og svarar sambært viðmerkingunum til § 9, stk. 

2  í GDPR. Vit stuðla hesum, men duga ikki at síggja, at GDPR artikel 9, stk. 2, litra i og j, eri við 

í lógaruppskotinum. Hetta eigur at verða við fyri at kunna brúka dátur til at menna og reka heilsu- 

og vælferðartilboð, t.d. skráir og telemedisinskar tænastur innan heilsuverkið. 

  

§ 18. Vit meta, at tað eigur at vera nágreinað í viðmerkingunum, at henda § er til 

registaragransking, og at registaragransking (uttan samtykki) er gjørlig bæði hvat viðvíkur 

persónsupplýsingum og viðkvomum persónsupplýsingum. 

Stk 2. Her eigur tað at verða gjørt greiðari, hvat meint verður við annað endamál. Sum vit skilja, 

skal hettar skiljast sum eitt heilt annað endamál, og ikki um annað endamálið er á leið innanfyri 

fyrra uppruna endamálið.  

Stk. 3. Her ynskja vit, at tað verður gjørt greitt, nær loyvi frá Dátueftirlitinum til víðarigeving skal 

fáast til vega, og hvussu ein triðjipersónur er at skilja. Í gransking er tað vanligt, at 

samstarvspartarar arbeiða saman um t.d. dátuviðgerð. Víðarigeving er eftir okkara metan ikki, tá 

vit lata data til viðgerðar til fólk á sama stovni ella granskingarfelagar á øðrum stovni. Við øðrum 

orðum er tað ikki at geva data til 3. persón, um vit lata granskarum í granskingarsamtakinum data. 

Sum vit skilja tað, er deiling á hendan hátt ikki víðarigeving. Vit kundu hugað okkum, at hettar 

var gjørt greiðari í viðmerkingunum.   

 

Til viðmerkingarnar til § 67 hava vit hesa viðmerking: 

Tað hevði verið skilagott, um ein limur í ráðnum hevur skil fyri strategiska týdninginum av 

gransking og nýtslu av dátu til vísindaligt endamál. 

 

Vinarliga 

Magni Mohr, formaður í Fólkaheilsuráðnum. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


