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

Fróðskaparsetur Føroya vil við hesum ummæla og gera viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um 

vernd av persónupplýsingum sambært áheitan, sum varð send stovninum 9. oktober 2019 við 

svarfreist 8. november s.á. 

Setrið hevur valt at skipa ummælið til lógaruppskotið í fýra partar: 

1. Inngangur

2. Viðmerkingar við serligum atliti at gransking

3. Viðmerkingar viðvíkjandi broyttum leiklutum

4. Yvirskipaðar viðmerkingar til lógina

1. Inngangur

Fyrst skal sigast, at Fróðskaparsetrið fegnast um, at verandi lóg frá 2001 við hesum verður dagførd, 

so hon er meira í samsvari við við talgilda veruleikan og galdandi lóg í ES (GDPR). Eisini fegnast vit 

um, at ábyrgd verður flutt frá Dátueftirlitinum til stovnin, av tí at verandi skipan hevur víst seg at vera 

ov tung at umsita.  

Fyri Setrið er tað serliga í mun til gransking, at lógaruppskotið fær ávirkan (sí serligar viðmerkingar um 

hetta niðanfyri), men eisini er tað týdningarmikið, at Setrið  - til dømis í mun til § 28 - framhaldandi 

hevur myndugleika til at goyma eitt nú prógv hjá lesandi uttan ásetta tíðarfreist fyri strikan.  

2. Viðmerkingar við serligum atliti at gransking

Greinarnar 8-13 viðgera samtykki og viðgerð av persónsupplýsingum í breiðum høpi, tó fara vit her at 

leggja áherðslu á samtykki í sambandi við gransking. Hetta tí, at ein av kjarnuuppgávunum hjá einum 

fróðskaparsetri er gransking.  

Ein av hornasteinunum í gransking er samtykki. Granskarar skulu vera sera tilvitaðir um, at vantandi 

samtykki er bæði ólógligt, men eisini óetiskt. Tí fevnir ábyrgd granskaranna víðari enn eitt lógligt 

samtykki. Við øðrum orðum er løgfrøðiligt samtykki neyðugt fyri at halda lógina, men granskarar hava 

eina etiska ábyrgd mótvegis luttakarum í gransking, og samfelagnum sum heild. Tí fyriliggja 

fyriskrivaðar granskingaretiskar leiðreglur umframt løgfrøðiligar ásetingar.  
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Granskingaretisku leiðreglurnar eru vanliga strangari enn tað, ið lógin ásetur. Eitt nú, 

eru tað ábyrgd hjá granskarum at tryggja áhaldandi samtykki frá teimum, sum játta at vera við í 

granskingarverkætlanum. Hetta merkir, at um granskari eygleiðir td. á kroppsmáli, at fólk hava ilt við at 

tosa um eitthvørt, hevur granskari ábyrgd at tryggja av nýggjum, at givið samtykki fravegis er 

galdandi. Hetta kann eitt nú gerast við munnliga at tryggja, at samtykkið stendur við.  

 

Grundað á strongu ábyrgdina hjá granskarum at útvega neyðuga samtykki ísv. gransking, er Setrið tí 

fegið um, at samtykki og lóglig viðgerð er týðiligt í lógini. Tað er m.a. lýst í § 6, pkt. 9 og er síðani 

viðgjørt í §§ 9-13. Kortini eru nøkur týðandi viðurskifti at viðmerkja hesum viðvíkjandi.  

 

Tað sum í hesum viðfangi hevur serligan týdning er, at nógv gransking (t.d. samrøður), serliga 

kvalitativ gransking, viðger viðkvæmar persónsupplýsingar t.e. “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” (§ 11, stk. 1).  

 

Í § 12 stendur víðari (í stk. 2), at “viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum sbrt. § 11, stk. 1 kann 

eisini fara fram, um viðgerðin er neyðug til tess at røkja týðandi samfelagsáhugamál”. Tað vit undrast 

á, er nær nakað er mett sum týðandi samfelagsáhugamál. Og í okkara føri er ítøkiligi spurningurin 

nær gransking verður mett at vera týðandi samfelagsáhugamál? Tað hevði í hesum viðfangi verið 

sera gott at fingið nøkur kriterie fyri og/ella dømi um, nær hetta er galdandi.  

 

Í § 18 eru tó undantøk til viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum, tá viðgerðin er ísv. gransking 

(hagfrøðilig, søgulig og vísindalig endamál). Men í stk. 2, um vit skilja lógartekstin rætt, er hetta ikki 

galdandi fyri tað, granskarar kalla sekundér dátu. Sekundér dátu eru tey dátu, ið longu eru skrásett 

t.d. hjá myndugleika til eitt annað endamál. Eitt tilvildarligt hugsað dømi kundi verið um skrásett dátu 

hjá myndugleika um borgarar, ið søkja um familjuískoyti. Um granskari seinni vil gera yvirlit yvir 

umsóknir um famljuískoyti og t.d. ættarslag hjá umsøkjarum, er hetta til eitt annað endamál enn tað 

upprunaliga.   

 

Ta gransking vit serliga vísa til her, er tann gransking, sum fer fram í skrásettum persónsupplýsingum 

hjá tí almenna. Talan kann vera um at granskari ynskir at fáa atgongd at gjøgnumganga mál, har 

granskarin bert er áhugaður í at skásetta dulnevd dátu, t.d. hvussu ofta eitt slag av arbeiðsóhapp 

kemur fyri, í hvørjum vinnum hesar serliga eru galdandi, og flokkað í aldursbólkar.  

 

Her er granskarin ikki áhugaður í at skráseta nakrar upplýsingar, ið kunnu eyðmerkja hvør talan er 

um. Men í og við, at ein gjøgnumgongd av málum (í tryggum hølum hjá myndugleikum við møguligum 

hjásitara) hevur við sær, at granskarin ótilætlað sær nøvn á borgara, hava vit verið fyri, at fingið 

noktandi svar frá Dátueftirlitinum. Men í tílíkum førum er granskarin als ikki áhugaður í samleikanum 

hjá fólki og skrásetur heldur ikki nakrar tílíkar upplýsingar.  

 

Grundgeving fyri noktandi svar frá Dátueftirlitinum í tílíkum føri var, at persónar høvdu ikki møguleika 

at geva samtykki til viðgerð av dátu til nýtt endamál. Tá talan er um nýggja skráseting, har eingir 

upplýsingar, ið eyðmerkja persón fara fram, er torført at skilja, at hetta ikki skal bera til. Tað hevur við 

sær, at tað eru nógv týðandi viðurskifti, ið eiga at granskast í, men har tað ikki ber til at fáa atgongd.  

Tí meta vit, at tað eigur at verða tryggjað, at undir etiskt røttum og løgfrøðiligum karmum eigur 

Dátuverndarlógin ikki at seta upp óneyðugar forðingar at granskarar fremja samfelagsvitan. Til hetta 



 

skjóta vit upp, at staðfestast kann við lóg eina skerpaða granskara tagnarskylda og 

sjálvasagt eru alt, sum kann benda á samleika hjá fólki, ikki skrásett í viðgerðini hjá granskarum.  

 

Hetta hevur týdning, tí í Føroyum eru nógvir upplýsingar skrásettir. Tó vanta myndugleikar orku at 

gjøgnumganga og strika persónseyðmerkjandi upplýsingar, serliga har nógv mál eru, viðhvørt fleiri 

hundrað í tali, áðrenn ein granskari sleppur framat. 

 

Eitt annað mál, sum vit vilja viðmerkja ísv. samtykki er tað í § 10 ásettu treytir fyri at fáa samtykki 

vegna/frá einum barni í sambandi við kunningarsamfelagstænastur. Frá einum granskingarsjónarhorni 

eru granskarar á Setrinum væl greið yvir, at foreldur ella tey, sum varða av børnum skulu geva sítt 

samtykki. Kortini tykist tað løgið, at lógin bert viðgerð samtykki ísv. við viðgerð av persónsupplýsingar 

um eitt barn, tá talan er um kunningarsamfelagstæanastur. Í §12 í altjóða barnarættindasáttmálan er 

ásett, at børn eiga at vera hoyrd um mál, sum teimum viðvíkja. Tað, at luttaka í granskingarverkætlan 

meta vit hevur týdning fyri barnið og er tað tí løgið, at einki er tilskilað um nær børn kunnu geva sítt 

samtykki ella nær og hvussu tey eiga at vera hoyrd um onnur geva samtykki barnsins vegna.  

 

 

3. Viðmerkingar viðvíkjandi broyttum leiklutum 

 

Uppskotið til nýggja dátuverndarlóg leggur upp til nýggjar leiklutir hjá dátuábyrgdara og dátuviðgera 

og hevur við sær týðandi broytingar, sum kunnu geva Setrinum fyrimunir, men samstundis kann 

væntast størri umsitingarligar byrður av størri krøvum, samstundis sum verndarstøðið fyri tann 

einstaka verður hægri. Leiklutabroytingarnar, sum hava størstan týdning fyri Setrið, eru í 

høvuðsheitum hesar: 

 

Fyri dátuábyrgdara (DÁ): 

 Fráboðanir og umsóknir um viðgerðarloyvi skulu ikki longur sendast Dátueftirlitinum (DE). 

Í staðin skal DÁ gera nágreiniligt yvirlit yvir viðgerðir undir teirra ábyrgd, at vísa DE í samband 

við eftirlit. 

o Setrið má helst gera egnar mannagongdir fyri innanhýsis fráboðanir og umbønir um 

viðgerðarloyvi, umframt íløgur í kt-skipanir 

o Fyrimunir: Við effektivum mannagongdum kann viðgerðartíðin styttast munandi, í mun 

til longu viðgerðartíðini hjá DE 

o Vansar: Økt umsiting og fleiri útreiðslur 

 Størri krøv til m.a. dokumentatión, ráðgeving, kunning  og umsiting av m.ø. umbønum um 

innlit, rætting og striking.  

o Fyrimunir: hægri førleikastøði og betri dátutrygd 

o Vansar: Tyngri umsitingarligar byrðar, íløgur í kt-skipanir 

 Almennir myndugleikar skulu tilnevna dátuverndarfólk til ráðgeving, sum ikki longur í sama 

mun fæst frá DE. 

o Kann keypast uttanífrá, møguliga felags við aðrar stovnar. 

o Fyrimunir: um innanhýsis => hækkað førleikastøði, sum kann gagnnýtast til annað 

o Vansar: Hægri útreiðslur 

o Uppskot: Felags dátuverndarfólk verða sett hjá t.d. KT-landsins ella DE, sum kunnu 

veita ráðgeving. 

 

Fyri Dátuviðgeran (DV) 

 DV skal, serliga eftir nágreining í grein 41, í størri mun ráðgeva og stuðla DÁ við kunning, 

svara umbønum frá skrásetta, og annars hjálpa at trygggja at skyldurnar í hesari lóg verða 

hildnar.  

o Leikluturin hjá DV kan eftir hesum umskarast við leiklutin hjá dátuverndarfólkinum, og 

DÁ kann eisini velja at tilnevna umboð fyri DV at verða dátuverndarfólk fyri DÁ. 



 

o DV skal annars sum nú einans viðgera persónsupplýsingar eftir boðum 

frá DÁ. 

 

 

4. Yvirskipaðar viðmerkingar til lógina 

 

Tað er okkara fatan, at lógaruppskotið hevur trupulleikar fyri rættartrygdina á tann hátt, at tað er sera 

trupult at lesa lógina, bæði fyri leik og lærd. 

 

Ein trupulleiki er, at lógaruppskotið er ov langt. Ein heil ES-rættarfyriskipan er mestsum umsett í fullari 

longd. Lógin gerst tískil heili 80 greinar til longdar og meira 130 síður við viðmerkingum. 

 

Tað mest týðandi í ES-fyriskipanini kundi lættliga havt verið lagað til eitt lógaruppskot á eini 20-30 

greinar. Ella verandi persónsupplýsingarlóg kundi verið dagførd og lagað til ES-fyrisskipanina. 

 

Hóast samlaða lógaruppskotið er so langt sum gott 130 síður, kommunikerar tað lítið um 

rættarstøðuna til tann, sum ikki frammanundan longu er serfrøðingur í persónsupplýsingarrætti.  

 

Hetta kemst av, at lógarásetingarnar meira enn greiðar reglur eru merktar av at vera veikar orðingar 

(sokallaðir rættarligir standardir), ið sipa til viðurskifti og atlit, ið einans kunnu skiljast, um nakað er av 

frágreiðing í viðmerkingunum um, hvørjar ítøkiligar støður, ið hugsað verður um.  

 

Men her eru viðmerkingarnar til uppskotið sera fátæksligar í mun til at ítøkiliggera, hvørjar støður, ið 

veiku orðingarnar í lógini sipa til. 

 

Sum dømi viðv. § 8, stk. 1 nr. 5, um at røkja “samfelagsáhugamál” siga viðmerkingarnar: 

 

“At talan skal vera um eitt samfelagsáhugamál merkir, at áhugamálið skal hava almennan áhuga, t.e. 

hava týdning fyri ein breiðan hóp av persónum. Tað kann t.d. vera viðgerð við søguligum, 

vísindaligum ella hagfrøðiligum endamáli.” 

 

Hetta kommunikerar at kalla onki til lesaran.  

 

Sama viðv. § 12, stk. 2, um at viðgerð av viðkvomum persónsupplýsingum kann fara fram, um 

viðgerðin er neyðug fyri at røkja týðandi samfelagsáhugamál. Hvørki tekstur ella viðmerkingar siga 

nakað til at lata ásetingina upp fyri lesaranum. 

 

Sama er eisini galdandi ta sera týðandi § 28 um rættin til at vera strikaður, har tað kann gerast 

álvarsamt, um ásetingin ikki verður fatað rætt. Viðmerkingarnar lata í sera lítlan mun ásetingina upp, 

men eru fyri tað mesta framhald av abstraktum hugleiðingum og tilvísingum til viðmerkingar 

aðrastðani í lógini, sum sjálvar eru hildnar á yvirskipaðum og abstraktum stigi. 

 

Eitt dømi um møguligar avleiðingar av hesum er,  at eitt nú Grønland hevur tulkað GDPR soleiðis, at 

prógv á  Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) verða strikað aftan á 5 ár (hetta sambært upplýsingum 

frá rektaranum á Ilisimatusarfik). Hetta merkir t.d., at lesandi ikki kunnu fáa prógv til vega frá 

stovninum, um tey missa prógv teirra burtur, og eisini kann stovnurin ikki vátta, at lesandi hava lisið á 

stovninum. 

 



 

Sama er galdandi § 49, ið sigur: “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.” Viðmerkingarnar geva lítla hjálp til at tulka tekstin.  

 

Mangan vísa viðmerkingarnar einans til eina grein í ES-fyriskipanini  GDPR. Í sjálvum sær er tað als 

ikki nøktandi, at lesarin av føroyskari lóg og hennara viðmerkingum ikki fær aðra vegleiðing enn, at 

hann ella hon má lesa og skilja eina trupla ES-fyriskipan, áðrenn hann ella hon kann byrja at lesa 

føroysku lógina.   

 

Veikar og subjektivar orðingar fara altíð at merkja lógir, og so má vera. Kortini hevur 

persónsupplýsingarrætturin nú so nógv ár á baki, at fleiri viðmerkingar kunnu skrivast til at lata upp 

veiku og subjektivu orðingarnar í lógartekstinum. 

 

 

 

- Fróðskaparsetur Føroya 


