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Til hverra nær GDPR?

Öll fyrirtæki með staðfestu innan EES óháð því 
hvar vinnslan fer fram

Vinnsla upplýsinga um alla einstaklinga innan 
EES

Ábyrgðaraðilar - vinnsluaðilar



Helstu skyldur fyrirtækja

Auðskiljanleg persónuverndarstefna

Skrá yfir vinnsluaðgerðir

Mat á áhrifum

Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd

Persónuverndarfulltrúi

Sjálfvirk ákvarðanataka - persónusnið

Réttindi einstaklinga



Skrá yfir vinnsluaðgerðir

Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili

– Ítarlegri skrá hjá ábyrgðaraðilum

Efni og form 

Aðgengileg Persónuvernd

Undantekning <250 starfsmenn



Mat á áhrifum vinnslu (PIA)

Hvenær? 
Tilteknar tegundir vinnslu kalla á PIA
Nýrri tækni beitt

Nauðsynleg og hófleg vinnsla?

Leiðbeiningar frá eftirlitsstofnunum

Forálit Persónuverndar



Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd

Verndarráðstafanir innbyggðar í vinnslu frá upphafi

Einungis nauðsynlegar upplýsingar séu unnar

Persónuverndarvottun eða -innsigli



Persónuverndarfulltrúi

Öll stjórnvöld – sum fyrirtæki

Sjálfstæður og óháður í störfum

Reglufylgni, fræðsla, ráðgjöf, tengiliður

Hæfisskilyrði



Breytt tilkynningarskylda

Tilkynna öryggisbrest til Persónuverndar

– Innan 72 klst. 

– Efniskröfur

Tilkynna um öryggisbrest til einstaklinga

– Án tafar ef mikil áhætta 

– Á skýru og einföldu máli

– Undantekningar



Sjálfstæð skylda á vinnsluaðila

Tryggja öryggi

Skrá yfir alla flokka vinnslu

Tilkynna um öryggisbrest

Persónuverndarfulltrúi

Undirvinnsluaðilar

Skaðabótaskylda/Sektargreiðslur



Sjálfvirk ákvarðanataka - persónusnið
Einstaklingar þurfa ekki að undirgangast sjálfvirka 
ákvörðun

NEMA

vegna samningsgerðar

lagaheimild

yfirlýst samþykki

Viðkvæmar persónuupplýsingar – óheimilt nema:

yfirlýst samþykki 

lagaheimild



Réttindi einstaklinga

Samþykki 

Hreyfanleiki gagna

Rétturinn til að gleymast

Upplýsinga- og aðgangsréttur

Sjálfvirk ákvarðanataka - persónusnið



Breytt eftirlit

Nýjar og stórauknar sektarheimildir

− Allt að 4% af árlegri heildarveltu eða 20 milljón evrum

− Allt að 2% af árlegri heildarvelu eða 10 milljón evrum

Einn afgreiðslustaður (e. One stop shop)

„Samræmingar-kerfi“ (e. Consistency mechanism)



Næstu skref?
1. Vitundarvakning

Meðal stjórnenda og starfsmanna

2. Hvaða upplýsingar
Hvaða, hvernig, hvers vegna, hver 

3. Gagnsæi og fræðsla
Setja/uppfæra stefnur, eyðublöð, skilmála

4. Réttindi einstaklinga
Yfirfara kerfi/verkferla/eyðublöð

5. Aðgangsbeiðnir
Uppfæra verklagsreglur m.t.t. 

tímaramma

7. Samþykki
efni, form, varðveisla og 

skráning

8. Börn
Kerfi til að staðfesta aldur / 

skrá samþykki foreldra

9. Öryggisbrestir
Viðbragðsáætlanir sem greina, 

tilkynna og rannsaka 

10. Innbyggð PV og MÁÁ
Innleiða öryggisráðstafanir og 

lágmörkun í kerfi 

11. Persónuverndarfulltrúar
Tilnefna, þjálfa o.fl.

6. Lögmæti vinnslu
Afmarka / skrásetja

12. Alþjóðleg starfsemi
Fulltrúi og persónuverndarstofnun

Heimild:https://ico.org.uk/media/1624219/pre
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