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Lögfræðingahóps um persónuvernd
Pósthóps um persónuvernd
Framkvæmdastjóra sveitarfélaga

Efni:
Ný drög að frumvarpi til laga um persónuvend og fundur sambandsins með Sigríði
Andersen, dómsmálaráðherra
Heil og sæl.
Í viðhengi er ný útgáfa af frumvapi til laga um persónuvernd. Nú eru komnar athugasemdir við einstaka
ákvæði og byrja þær á bls 114 í skjalinu.
Þá er öll reglugerðin birt sem fylgiskjal ásamt ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar.
Á fundi sambandsins með Sigríði Á. Andersen, dómsmálaráðherra á miðvikudaginn var rædd umsögn
sambandsins og sagðist ráðherra munu taka hana til sérstakrar skoðunar, m.a. varðandi fjárhæð sekta og
athugasemdir þar að lútandi. Voru tímafrestir í málinu jafnframt ræddir sem og aðrar athugasemdir sem
sambandið hafði í umsögn sinni. Ráðherra upplýsti að reynt yrði að koma gerðinni inn í EES samninginn í á
fundi sameiginlegu EES nefndarinnar í júní og að samþykkja lögin á sumarþingi. Er þetta í samræmi við
frétt frá ráðuneytinu um stöðu mála. Sjá:
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/04/18/Upptaka-personuverndarreglugerdarESB-i-EES-samninginn-og-stada-innleidingar/

Var fundurinn annars góður og sambandinu send ný drög í kjölfarið sem nú eru send út.
Bestu kveðjur,
Telma
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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.

