P/f Norðoyatunnilin
Skansavegur 7
Postbox 1010
FO-110 Tórshavn

Tórshavn, tann 15. mars 2011
J. nr.: 20100197-6
Viðgjørt: rs/kj

Fráboðað vakmyndatól
Tann 22. november 2010 framdi Dátueftirlitið fráboðað eftirlit hjá P/f Norðoyatunlinum,
Skansavegur 7 í Tórshavn. Eftirlitið snúði seg serliga um at kanna trygdina fyri viðgerð av
persónsupplýsingum í sambandi við vakmyndatól.
P/f Norðoyatunnilin hevur tvær vakmyndatólsskipanir. Onnur skipanin verður brúkt viðvíkjandi
trygdini í tunlinum og hin skipanin er knýtt at gjaldsskipanini.
Vakmyndatólsskipan viðvíkjandi trygdini:
Dátueftirlitið kundi staðfesta, at íalt 12 vakmyndatól verða brúkt í Norðoyatunlinum.
Vakmyndagtólini standa við tunnilsmunnarnar og inni í tunlinum.
Greitt varð frá, at endamálið við vakmyndatólunum er at styrkja um trygdina í tunlinum.
Vakmyndatólini gera tað møguligt at skráseta ferðsluvanlukkur, eld og møguligar aðrar vanlukkur.
Vakmyndatólini eru aktiv, tá ið rørslur eru. Tað slepst til upptøkurnar frá arbeiðsteldunum á
skrivstovunum á Skansavegi. Bert Birgir Johannesen og Reinold Isaksen hava atgongd. Tekniskt
sæð hevur Birgir Johannesen eisini møguleika at sleppa inn á upptøkurnar heimanífrá, men hetta
verður ikki brúkt, tí at góðskan er so vánalig. Monitorar/skermar sum vístu livemyndir hingu uppi á
vegginum inni á skrivstovuni, so fylgjast kundi við um okkurt var áfatt. Annars verður bara hugt at
eldri upptøkum, um onkrar óvanligar hendingar eru.
Dátueftirlitið staðfesti á staðnum, at upptøkurnar verða goymdar í umleið 4-5 mánaðar og verða
síðan yvirskrivaðar.
Tað varð upplýst, at kervið er í tunlinum innilæst í tryggum teknikkhúsum úr betongi og í
kontainara.
Upplýst varð at skelting er uttan fyri tunnilsmunnarnar.
Vakmyndatól viðvíkjandi gjaldsskipanini:
Dátueftirlitið kundi staðfesta, at 1 vakmyndatól verður brúkt í Norðoyatunlinum í.s.v.
gjaldsskipanina..
Vakmyndatólið verður brúkt til at krevja pening inn. Bert tey starvsfólk, sum arbeiða við
inngjøldum, hava atgongd til hesa skipan.
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Í teim førum har rokning skal sendast, verður ein mynd tikin. Mynd verður bert tikin av
nummarplátuni á bilinum.
Myndirnar verða ikki strikaðar aftur. Upplýst varð, at P/F Norðoyatunnilin hevur fleiri rættarmál
koyrandi, har fólk ikki hava goldið rokningina.
Dátueftirlitið gjørdi á eftirlitsfundinum vart við, at tann 2. juli 2007 komu nýggjar reglur fyri
vakmyndatól í gildi. Eftir nýggju reglunum skulu vakmyndatól fráboðast Dátueftirlitinum.
Fráboðanin skal gerast á oyðublaði umvegis heimasíðuna www.datueftirlitid.fo.
Fráboðan
Dátueftirlitið hevur tann 22. desember 2010 umvegis heimasíðuna fingið fráboðan frá P/f
Norðoyatunlinum viðvíkjandi 12 vakmyndatólum, harav 3 vakmyndatól yvirvaka tekniskar
bygningar í tunlinum. 9 vakmyndatól vísa ferðsluna við tunnilsmunnarnar og við gjaldstøðina.
Dátueftirlitið hevur somuleiðis tann 22. desember 2010 fingið undirskrivað váttanarskriv, sent við
postinum.
Upplýst verður at vakmyndatólini eru ein partur av trygdarútgerðini fyri tunnilin, og skulu hesi
serliga nýtast, um óhapp av einumhvørjum slagi henda í tunlinum.
Dátueftirlitið hevði onkrar viðmerkingar til fráboðanina og bað um ymiskar rættingar, m.a. at
upptøkurnar við vakmyndatólum skulu strikast eftir í seinasta lagi 14 døgum, og tann 23. februar
2011 hevur Dátueftirlitið fingið nýggja fráboðan, har Norðoyatunnilin hevur tikið viðmerkingarnar
frá Dátueftirlitinum til eftirtektar og gjørt tær rættingar, sum biðið varð um.
Viðgerð
Dátueftirlitið metir, at vakmyndatól í stóran mun eru skerjandi fyri persónliga frælsið, og at
vakmyndatól tí eiga at verða nýtt við størsta varsemi og bara tá tað er neyðugt. Heimildin til at nýta
vakmyndatól skal í hesum føri finnast í § 9, stk. 1 nr. 6, ”av røttum at kunna fylgja einum sjálvsagt
heimilaðum áhugamáli hjá dátuábyrgdaranum ella tí triðjapersóni, sum hevur fingið
persónsupplýsingarnar, og fyrilitini fyri skrásetta ikki eru eins stór og hesi áhugamál”.
Henda áseting hevur við sær, at metast skal um dátuábyrgdarin av røttum kann fylgja einum
sjálvsagt heimilaðum áhugamáli, og fyrilitini fyri starvsfólk og viðskiftafólk ikki eru eins stór og
hesi áhugamál.
Dátueftirlitið skal boða frá, at nøktandi fráboðan er móttikin um viðgerð við vakmyndatóli
Vísandi til omanfyristandandi skal verða sagt frá, at Dátueftirlitið metir vakmyndatólini hjá P/f
Norðoyatunlinum verða heimilað sbrt. § 8 jf. § 9, stk.1 nr 6 í persónsupplýsingarlógini. Ein fyritreyt
er tó at tey bara verða nýtt til fráboðaðu endamálini, og at tey annars halda reglurnar í
persónsupplýsingarlóggávuni.
Treytir:
Tað ein fyritreyt, at upptøkurnar eru snaraðar ella zoomaðar soleiðis, at starvsfólk ikki vera undir
støðugum eftirliti.
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Gjørt verður vart við at sambært § 1 stk. 1 í TV-overvågningsloven1, hava privat ikki heimild til at
gera vakmyndatólsupptøkur av ”gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til
almindelig færdsel.” Tískil skal Dátueftirlitið vísa á, at ansast skal eftir, at vakmyndatólini ikki
vísa út á veg, gongubreyt ella líknandi, har vanlig ferðsla er. Hetta hevur somuleiðis við sær, at tað
er ikki loyvt at hava eftirlit við vakmyndatóli á parkeringsøki, sum verður brúkt av øðrum enn
starvsfólki hjá Vágatunlinum.
Gjørt verður vart við at nýggj fráboðan skal latast Dátueftirlitinum sbrt. § 32, stk. 3 í
persónsupplýsingarlógini, um viðgerðin verður broytt ella fer út um karmarnar í áður galdandi
fráboðan.
Umframt at viðgerðin formliga skal fráboðast Dátueftirlitinum, skal viðgerðin til eina og hvørja tíð
lúka treytirnar í lóggávuni, og merkir hetta m.a., at viðgerðin skal verða kunnað. Viðskiftafólk skulu
verða kunnað við skelting, og starvsfólk skulu hava gjølliga kunning á starvsfólkafundi, í
starvsfólkahondbók ella á tann hátt, starvsfólk vanliga verða kunnað á arbeiðsplássinum.
Dátueftirlitið hevur út frá persónsupplýsingarlógini gjørt eina vegleiðing í sambandi við viðgerð av
persónsupplýsingum við vakmyndatóli. Vísast skal á, at viðgerðin við vakmyndatóli skal vera í
samsvari við reglurnar í vegleiðingini, sum er hjáløgd hesum brævi.
Dátueftirlitið ger somuleiðis vart við, at tað er skyldan hjá dátuábyrgdaranum at tryggja, at
viðgerðin til eina og hvørja tíð er í samsvari við reglurnar í persónsupplýsingarlógini. Tað er skylda
dátuábyrgdarans við væl skipaðum tiltøkum at tryggja, at viðgerðin av upplýsingunum nøktar tær
treytir, ið Trygdarkunngerðin2 setir. Víst verður millum annað til, at teknisk og fyriskipanarlig tiltøk
skulu tryggja, at óviðkomandi ikki fáa kunnleika til persónsupplýsingarnar, misbrúka tær ella annars
ólógliga viðgera tær.
Hetta merkir í høvuðsheitum, at upptøkurnar í mesta lagi skulu goymast í 14 dagar, at óviðkomandi
ikki skulu hava atgongd til upptøkurnar, at skeltað skal vera við at vakmyndatól eru á økinum, og
somuleiðis skulu upptøkurnar vera á teldu, sum er í bygninginum.
Á eftirlitinum varð upplýst, at upptøkur frá vakmyndatólunum í sambandi við gjaldsskipanina verða
ikki strikaðar aftur. Upplýst varð, at P/F Norðoyatunnilin hevur fleiri rættarmál koyrandi, har fólk
ikki hava goldið rokningina.
Dátueftirlitið skal vísa á, at sambært § 8 stk. 1, nr. 5 í persónsupplýsingarlógini, skal skrásetti ikki
eyðmerkjast longur enn neyðugt við atliti at endamálinum við viðgerðini. Upptøkurnar skulu tískil
strikast, tá tað ikki er neyðugt at goyma tær longur. Tað er dátuábyrgdarin, sum skal meta um,
hvussu leingi tað er neyðugt goyma upptøkurnar.
Dátueftirlitið heitir tískil á dátuábyrgdaran um at meta um, hvørt tað er neyðugt at goyma allar hesar
upptøkurnar. Serliga í teimum førum, har bilførarar hava goldið rokningina ella, har rættarmál ikki
er byrjað ella ikki kann byrjast møguliga orsakað av fyrning.
1

Lov nr. 278 af 9. juni 1982 om forbud mod privates tv-overvågning m.v., som sat i kraft ved kongelig anordning nr.
155 af 21. marts 1988
2
Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum.
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Vísast skal eisini á, at Dátueftirlitið er eftirlitsmyndugleiki á økinum. Dátueftirlitið hevur tískil
heimild til at koma á eftirlitsvitjan sambært § 40, stk. 1 og 2 í persónsupplýsingarlógini og kanna
eftir, um viðgerðin við vakmyndatólum er í samsvar við persónsupplýsingarlógina.
Dátueftirlitið skal boða frá, at sbrt. § 39 stk. 3 í persónsupplýsingarlógini eru avgerðir hjá
Dátueftirlitinum sambært lógini fyrisitingarliga endaligar
Dátueftirlitið skal boða frá , at navnloynd útgáva av avgerðini møguliga verður løgd út á
heimasíðuna www.datueftirlitid.fo.
Vegna Dátueftirlitið
Rannvá Sólheim
ráðgevi
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