
Ný persónuverndarlöggjöf -
Hvar stendur fyrirtækið þitt? 
Könnun á meðal félagsmanna SI 



Ný persónuverndarlöggjöf

• Ný evrópsk persónuverndarlöggjöf mun taka gildi í Evrópu 25. maí 2018 

• Þarf að lögfesta sérstaklega á Íslandi – er í ferli

• Varðar öll fyrirtæki, stofnanir og samtök. 

• Brot getur varðað sektum

• Nýjar kröfur m.a. um: 

• Samþykki til vinnslu

• Gagnsæi við vinnslu

• Aðgengi að upplýsingum

• Andmæli við vinnslu persónuupplýsinga

• Eyðingu persónuupplýsinga – “réttur til að gleymast” 

• Skyldur vinnsluaðila

• Gerð vinnslusamninga

• Tilkynningu um öryggisbrot

• Persónuverndarfulltrúa



Í hvaða geira starfa fyrirtækin? 
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Hefur fyrirtækið þitt hafið undirbúning fyrir 
gildistöku GPDR? 

• 72% fyrirtækja hafa ekki hafið undirbúning 

• Fyrirtæki sem eru með gæðakerfi eru líklegri til
að hafa hafið undirbúning 
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Hversu mikilvægt er að undirbúa sig fyrir 
gildistökuna? 

• Um 37% telja mikilvægt eða mjög mikilvægt að undirbúa sig fyrir gildistökuna 

• Um 20% telja undirbúning óþarfan eða ekki mikilvægan 

• Um 42% eru hlutlaus eða óviss um mikilvægið



Hvernig hefur eða mun fyrirtækið þitt 
undirbúa sig? 
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Hvaða ákvæði reglugerðarinnar veldur 
fyrirtækinu mestum áhyggjum? 

• Um 20% - Rétturinn til að gleymast / Réttur til að fá afhent gögn (13.-22. gr.) 

• Um 13% - Meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga (5. gr.) 

• Um 10% - Gerð vinnsluskrár (30. gr.) 

• Um 8% - Öryggi við vinnslu (32. gr.) og Áhættumat (33. gr.) 

• Annað 

• Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd 

• Notkun vinnsluaðila

• Tilnefning persónuverndarfulltrúa 

• Flutningur persónuupplýsinga utan EES 



Hvaða hindranir telur þú að verði á vegi þíns 
fyrirtækis við að uppfylla kröfur GDPR?

• Tímaskortur

• Tæknileg útfærsla 

• Skortur á fræðslu 

• Skortur á sérhæfðu starfsfólki 

• Fjárskortur 

• ENGAR  



Hvaða áhrif hefði álagning hámarksfjárhæðar 
stjórnsýslusektar skv. GDPR á fyrirtækið? 
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Hvernig geta SI aðstoðað fyrirtækin við 
undirbúning gildistöku GDPR? 

• Fræðsla á vegum sérfræðinga á fundum og ráðstefnum 

• Veita fyrstu ráðgjöf 

• Fundir þar sem fyrirtæki deila reynslusögum af innleiðingarferlinu 

• Veita stjórnvöldum aðhald 

• Gerð einfaldra template skjala 

• Gefa út einfaldar leiðbeiningar um innleiðingu 




