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Heil og sæl.
Meðfylgjandi er minnisblað um kostnað sveitarfélaga af nýjum lögum um persónuvernd útbúið af Sigurði Á.
Snævarr, sviðstjóra hag- og upplýsingadeildar sambandsins. Hefur minnisblaðið verið kynnt dómsmálaráðuneytinu
sem innlegg í þeirra vinnu við mat á kostnaði.
Jafnframt er meðfylgjandi fundargerð síðasta fundar lögfræðingahóps um persónuvernd.
Ég vil minna á að þeir sem vilja nýta sér rammasamning sem gerður var við Awarego um kynningarmyndbönd um
öryggisvitund þurfa að tilkynna um þáttöku í þessari viku, en rammasamningurinn felur í sér umtalsverðan afslátt á
kjörum. Nálgast má upplýsingar um kynningarmyndböndin hér: https://www.awarego.com/tilbod/tilbod-tilsveitarfelaga/ og verð og rammasamning hér: http://www.samband.is/media/personuvernd/awarego-samningur.pdf
Að lokum þá deildi Harri Ormarsson með okkur hugleiðingum frá Sigríði Harradóttur, dóttur hans sem er að skrifa
ritgerð um persónuverndarmál í lögfræði undir handleiðslu Bjargar Thorarensen, varðandi upplýsingarétt
samkvæmt persónuverndarfrumvarpi og hvernig hann skarast á við afmörkunarreglu upplýsingalaga. sjá 15. gr. laga
nr. 140/2012 samanber umræður af síðasta fundi:
„ Í 3. mgr. ákvæðisins er tekið fram að beiðni megi vísa frá ef ekki er talið mögulegt á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga að
afmarka beiðni við tiltekin gögn eða tiltekið mál. Áður en til þess komi beri þó að veita viðeigandi leiðbeiningar. Gert er ráð
fyrir að eftir atvikum beri stjórnvaldi að afhenda aðila lista yfir mál sem ætla má að fallið geti undir beiðni hans í þeim tilgangi
að hann geti afmarkað beiðni nánar. Með þessu móti getur málsaðili afmarkað beiðni sína með einföldum hætti við það tiltekna
mál sem hann óskar aðgangs að. Er þessari reglu í raun ætlað að árétta þá leiðbeiningarskyldu sem hvílir á stjórnvöldum á
grundvelli 1. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Orðalagið „eftir atvikum“ vísar m.a. til þess að beiðni þarf að vera
nægilega skýr til þess að stjórnvald geti yfirleitt afmarkað beiðni við tiltekin gögn eða tiltekinn lista mála.
þ.a.l. ekki hægt að frávísa og komast undan beiðninni um að fá afhend gögn á grundvelli þessa ákvæðis vegna þessa
starfsmanns, m.a. með vísan til leiðbeiningaskyldu stjórnvalda og sem stendur í frumvarpinu að þið þurfið að láta aðila vita
hvaða gögn séu til sem ætla má að falli undir beiðni hans.
Mögulega væri hægt að skoða frekar að bera fyrir ykkur fyrri tölulið 4. mgr. 15. gr. en ég er ekki búin að skoða skilyrði hennar
betur en það sem fram kemur í frumvarpinu.
Þá er í 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga fjallað um heimildir til að hafna beiðni í tveimur tilvikum, þ.e. annars vegar ef meðferð
beiðni mundi taka svo langan tíma eða krefjast svo mikillar vinnu að ekki telst af þeim sökum fært að verða við henni og hins
vegar ef sterkar vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi. En í ákvæðinu segir:
Beiðni má í undantekningartilfellum hafna ef:
1. meðferð hennar tæki svo mikinn tíma eða krefðist svo mikillar vinnu að ekki telst af þeim sökum fært að verða við henni,
2. sterkar vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í ólögmætum tilgangi.
Ákvæði 4. mgr. getur aðeins átt við í ýtrustu undantekningartilvikum. Skilyrði fyrir beitingu fyrri heimildarinnar eru eðli máls
samkvæmt nokkru víðari en þeirrar síðari. Engu að síður krefst hún þess að umfang upplýsingabeiðni eða fjöldi þeirra frá
einum og sama aðilanum sé slíkur að vinna stjórnvalds eða annarra lögaðila sem lögin taka til við afgreiðslu hennar mundi í
raun leiða til umtalsverðrar skerðingar á möguleikum stjórnvalds til að sinna öðrum hlutverkum sínum.“
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Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið
upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans
biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist
þér.

