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Inngangur
Sambært § 37 í persónsupplýsingarlógini 1 er tað ein av uppgávunum hjá Dátueftirlitinum at gera
kanningar á støðum, har persónsupplýsingar verða viðgjørdar.
Tann 4 mai 2009 framdi Dátueftirlitið eftirlit hjá 4 almennum og privatum stovnum og fyritøkum í
Tórshavn. Eftirlitið varð gjørt hjá 3 privatum fyritøkum og einum almennum stovni og var fráboðað
frammanundan.
Eftirlitsvitjanirnar snúðu seg um at kanna eftir, um reglurnar um vakmyndatól vórðu hildnar,
herundir serliga fráboðanarskyldan og reglurnar um kt-trygd í trygdarkunngerðini 2 .
Ingunn Eiriksdóttir, stjóri, og Rannvá Sólheim, ráðgevi á Dátueftirlitinum framdu eftirlitið.
Hetta vóru fyrstu eftirlitsvitjaninar í 2009, men ætlanin er at gera fleiri árligar eftirlitsvitjanir, so at
hetta verður ein integreraður partur av arbeiðinum hjá Dátueftirlitinum frameftir.

Tórshavn 15. mai 2009

Ingunn Eiriksdóttir
stjóri

1

Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai
2004.
2
Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum.
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1. Eftirlitsvitjan hjá Ternubúðini
Tann 4. mai 2009 kl. 11.00 framdi Dátueftirlitið fráboðað eftirlit í hølunum hjá Ternubúðini í
Turidargøtu 18, 100 Tórshavn.
Til staðar vóru:
Fyri Dátueftirlitið luttóku tvey umboð og fyri Ternubúðina luttók eitt umboð.
Á eftirlitsvitjanini var staðfest, at 7 vakmyndatól vóru ymsastaðni í handilshølunum.
Staðfestast kundi, at Ternubúðin sum dátuábyrgdari av vakmyndatólunum ikki hevur fráboðað
Dátueftirlitinum vakmyndatólini og eigarin fekk á staðnum boð um at fráboða Dátueftirlitinum
vakmyndatólini sum skjótast sbrt. § 2, stk. 3 í kunngerð nr. 31. frá 11. apríl 2005 um
fráboðanarskyldu til Dátueftirlitið, sum broytt við kunngerð nr. 71 frá 2. juli 2007.
Eigarin greiddi frá, at endamálið við vakmyndatólunum er at fyribyrgja stuldri og hava kassaeftirlit.
Tað verður bert upptikið um rørslur eru í sjónarringinum. Tað slepst bert til upptøkurnar frá telduni
á skrivstovuni hjá fyritøkuni, og tað er bert stjórin, sum hevur atgongd til upptøkurnar við loyniorði.
Tað verður bert hugt at upptøkunum, tá okkurt óvanligt/løgið er, so sum tóm vøruemballaga ella
stórur kassamunur o.t.
Stjórin tekur sær sjálvur av viðlíkahaldinum við vakmyndatólunum
Dátueftirlitið staðfesti, at upptøkurnar verða goymdar í uml. 15-20 dagar, áðrenn tær verða
strikaðar.
Upplýst varð at starvsfólk høvdu fingið munnliga kunning um vakmyndatólini, tá tey vórða sett í
starv, og tey vórðu víst runt at síggja, hvussu upptøkurnar sóðu út.
Dátueftirlitið staðfesti, at skelting um vakmyndatól var bæði við inngongdina og á uppslagstalvuni
inni í handlinum.
Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 boð um at hesi krøv skulu verða lokin:
• Dátueftirlitið skal hava móttikið undirskrivaða fráboðan frá Ternubúðini um tey 7
vakmyndatólini í seinasta lagi tann 8. juni 2009.
•

Sambært vegleiðing frá Dátueftirlitinumum um vakmyndatól, skulu upptøkur goymast í
mesta lagi í 14 dagar, og skal Ternubúðin lúka hesar treytir.
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Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 hesar tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Mælt verður til at tað altíð verður loggað av skipanini, tá farið verður frá telduni.
Mælt verður til at starvsfólkini fáa formliga kunning um vakmyndatólini og leiðbeining um ikki at
fara inn á upptøkurnar o.t.
Mælt verður til at loyniorðið skal vera 8 tekn, sum eru samansett av bæði stórum og smáum
bókstavum og tølum. Loyniorðið skal broytast regluliga.
Eftirlitið gevur annars ikki høvi til fleiri viðmerkingar, og metir Dátueftirlitið eftirlitið sostatt at
vera liðugt.
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2. Eftirlitsvitjan hjá Idé Møblum
Tann 4. mai 2009 kl. 9.00 framdi Dátueftirlitið fráboðað eftirlit í hølunum hjá Idé Møblum í
Tórshavn.
Til staðar vóru:
Fyri Dátueftirlitið luttóku tvey umboð og fyri Idé Møblar luttóku tvey umboð.
Á eftirlitsvitjanini var staðfest, at 19 vakmyndatól vóru ymsastaðni í handilshølunum, herav vóru 3
óvirkin.
Staðfestast kundi, at Idé Møblar sum dátuábyrgdari av vakmyndatólunum ikki hevur fráboðað
Dátueftirlitinum vakmyndatólini og eigarin fekk á staðnum boð um at fráboða Dátueftirlitinum
vakmyndatólini sum skjótast sbrt. § 2, stk. 3 í kunngerð nr. 31. frá 11. apríl 2005 um
fráboðanarskyldu til Dátueftirlitið, sum broytt við kunngerð nr. 71 frá 2. juli 2007.
Eigarin greiddi frá, at endamálið við vakmyndatólunum er at fyribyrgja herverki og stuldri og sum
trygd fyri starvsfólkini. Tað verður bert upptikið um rørslur eru í sjónarringinum. Tað slepst bert til
upptøkurnar frá telduni á skrivstovuni hjá tí eina stjóranum í fyritøkuni, og tað eru bert stjórarnir
báðir, sum hava atgongd til upptøkurnar við loyniorði, sum er sett saman av tølum og bókstavum,
tilsamans 9 teknum. J.T.Electric á Kambsdali hevur sett skipanina upp og boð verða bert send eftir
fyritøkuni, um okkurt ikki virkar e.t.
Tað verður bert hugt at upptøkunum, tá eingi onnur starvsfólk eru inni á skrivstovuni.
Dátueftirlitið staðfesti, at upptøkurnar verða goymdar í tann mun kapacitetur er, t.v.s. uml. 20-30
dagar, alt eftir hvør aktiviteturin er, áðrenn tær verða strikaðar.
Upplýst varð at starvsfólk í føstum starvi høvdu fingið munnliga kunning um vakmyndatólini, tá tey
vórðu sett í starv.
Skelting um vakmyndatól er við inngongdina, og ein monitorur stendur við diskin, har øll tey
virknu vakmyndatólini verða víst upp á skift.
Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 boð um at hesi krøv skulu verða lokin:
• Dátueftirlitið skal hava móttikið fráboðan frá Idé Møblum um tey 16 virknu vakmyndatólini
í seinasta lagi tann 8. juni 2009.
•

Sambært vegleiðing frá Dátueftirlitinumum um vakmyndatól, skulu upptøkur goymast í
mesta lagi í 14 dagar, og skal Idé Møblar lúka hesar treytir.

Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 hesar tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Mælt verður til at tað altíð verður loggað av skipanini, tá farið verður frá telduni.
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Mælt verður til at tryggja, at dagfestingin og tíðarásetingin á upptøkunum er røtt.
Mælt verður til at starvsfólkini fáa formliga kunning um vakmyndatólini og leiðbeining um ikki at
fara inn á upptøkurnar o.t.

Eftirlitið gevur annars ikki høvi til fleiri viðmerkingar, og metir Dátueftirlitið eftirlitið sostatt at
vera liðugt.
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3. Eftirlitsvitjan hjá P/f Poul Michelsen
Tann 4. mai 2009 kl. 15.00 framdi Dátueftirlitið fráboðað eftirlit í hølunum hjá P/f Poul Michelsen í
Tórshavn.
Til staðar vóru:
Fyri Dátueftirlitið luttóku tvey umboð og fyri P/f Poul Michelsen luttóku tvey umboð.
Á eftirlitsvitjanini var staðfest, at 10 vakmyndatól vóru ymsastaðni í hølunum.
Staðfestast kundi, at P/f Poul Michelsen sum dátuábyrgdari av vakmyndatólunum ikki hevur
fráboðað Dátueftirlitinum vakmyndatólini og eigarin fekk á staðnum boð um at fráboða
Dátueftirlitinum vakmyndatólini sum skjótast sbrt. § 2, stk. 3 í kunngerð nr. 31. frá 11. apríl 2005
um fráboðanarskyldu til Dátueftirlitið, sum broytt við kunngerð nr. 71 frá 2. juli 2007.
Greitt varð frá, at endamálið við vakmyndatólunum er at hava eftirlit við atgongd, og at fyribyrgja
herverki og stuldri. Vakmyndatólini eru aktiv alla tíðina. Tað slepst til upptøkurnar frá
servararúminum og frá 5 útvaldum starvsfólkateldum – (4 frá leiðsluni + sølusamskiparin). Ovasta
leiðsla hevur givið boð um, at upptøkurnar skulu ikki nýtast til beinleiðis starvsfólkaeftirlit. Tað
verður bara hugt at upptøkunum, um onkrar óvanligar hendingar eru ella um okkurt stendur har, tað
ikki skal standa. Munnligar reglur eru um trygd, men greitt varð á eftirlitsfundinum frá, at
umhugsað varð at gera ein starvsfólkamanual við trygdarreglum.
Dátueftirlitið staðfesti á staðnum, at upptøkurnar verða goymdar í 14 dagar og verða síðan
yvirskrivaðar.
Tað var upplýst, at rúmið har kervið til vakmyndatólini stóð, var læst og at lykilin lá eitt annað stað.
Tey sum vistu hvar lykilin var, høvdu atgongd til upptøkurnar uttan at nýta brúkaranavn ella
loyniorð.
Upplýst varð at starvsfólk vórðu kunnað um vakmyndatólini, tá tey vórðu sett í starv. Fyrr vóru
skeltir á hurðunum, men tey eru ikki sett upp aftur, nú hurðarnar eru skiftar út í sambandi við
umbygging.
Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 boð um at hesi krøv skulu verða lokin:
• Dátueftirlitið skal hava móttikið undirskrivaða fráboðan frá P/f Poul Michelsen um tey 10
vakmyndatólini í seinasta lagi tann 8. juni 2009.
•

Sambært vegleiðing frá Dátueftirlitinumum um vakmyndatól, skulu upptøkur goymast í
mesta lagi í 14 dagar, og skal P/f Poul Michelsen lúka hesar treytir.

•

Rúmið har kervið til vakmyndatólini stendur skal avlæsast á tryggan hátt og sleppast skal
ikki inn á upptøkurnar uttan við loyniorði.

•

Skeltir um nýtslu av vakmyndatólum skulu vera á øllum inngongdum.
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Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 hesar tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Greiðar mannagongdir skulu vera fyri, hvør og nær hyggjast skal eftir upptøkunum, og hvussu skal
farast fram í samband við at tær verða nýttar til eitthvørt lógarheimilað endamál.
Mælt verður til at tað altíð verður loggað av skipanini, tá farið verður frá telduni.
Mælt verður til at starvsfólkini fáa formliga kunning um vakmyndatólini og leiðbeining um ikki at
fara inn á upptøkurnar t.d. í eini starvsfólkahondbók.
Mælt verður til at loyniorðið skal vera 8 tekn, sum eru samansett av bæði stórum og smáum
bókstavum og tølum. Loyniorðið skal broytast regluliga.
Mælt verður til at tryggja, at dagfestingin og tíðarásetingin á upptøkunum er røtt.

Eftirlitið gevur annars ikki høvi til fleiri viðmerkingar, og metir Dátueftirlitið eftirlitið sostatt at
vera liðugt.
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4. Eftirlitsvitjan hjá Strandfaraskipum landsins –Smyril.
Tann 4. mai 2009 kl. 15.00 framdi Dátueftirlitið fráboðað eftirlit umborð á Strandfaraskipinum
Smyrli, sum lá við bryggju í Tórshavn.
Til staðar vóru:
Fyri Dátueftirlitið luttóku tvey umboð og fyri Strandferðsluna luttóku trý umboð.
Á eftirlitsvitjanini var staðfest, at 17 vakmyndatól vóru ymsastaðni umborð á skipinum, og
Dátueftirlitið fekk útflýggjað tekning, sum vísir hvar tólini standa.
Staðfestast kundi, at Strandferðslan sum dátuábyrgdari av vakmyndatólunum ikki hevur fráboðað
Dátueftirlitinum vakmyndatólini og eigarin fekk á staðnum boð um at fráboða Dátueftirlitinum
vakmyndatólini sum skjótast sbrt. § 2, stk. 3 í kunngerð nr. 30. frá 11. apríl 2005 um
fráboðanarskyldu til Dátueftirlitið, sum broytt við kunngerð nr. 70 frá 2. juli 2007.
Greitt varð frá, at endamálið við vakmyndatólunum er at fyribyrgja herverki og ófriði og sum trygd
fyri ferðafólk og manning. Myndatólini eru virkin alla tíðina.
Upplýst var at myndirnar verða ikki goymdar, men bara vístar á monitorum. Uppi á brúnni er ein
monitorur, sum vísir øll vakmyndatólini. Í maskinrúminum er ein monitor, har bara vakmyndatólið í
maskinrúminum sæst. Tað er bert skipari, stýrimaður og vaktarmaður sum hava atgongd til at fara
inn á skipanina at síggja myndir frá brúnni. Í maskinrúminum eru tað bert maskinmenninir sum
hava atgongd.
Manningin hevur onga formliga kunning fingið, men mett verður at øll vita um tólini. Skeltir eru
ymsa staðni í almennu rúmunum.
Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 boð um at hesi krøv skulu verða lokin:
• Dátueftirlitið skal hava fingið fráboðan frá Strandfaraskipum Landsins um tey 17
vakmyndatólini í seinasta lagi tann 8. juni 2009.
Dátuábyrgdarin fekk í brævi, dagfest 13. mai 2009 hesar tilráðingar frá Dátueftirlitinum:
Mælt verður til at loyniorð verður nýtt fyri at sleppa inn á monitor-skipaninia.
Mælt verður til at manningin fær formliga kunning um vakmyndatólini, hvat tey vísa og hvussu tey
verða nýtt, umframt leiðbeining um ikki at fara inn á skipanina óheimilað.
Eftirlitið gevur annars ikki høvi til fleiri viðmerkingar, og metir Dátueftirlitið eftirlitið sostatt at
vera liðugt.
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5. Niðurstøða
Eftirlitsvitjanin gav ábendingar um, at tað framvegis eru fleiri vakmyndatól kring landið, sum ikki
eru fráboðað Dátueftirlitinum. Tilsamans var komið fram á 50 ófráboðað vakmyndatól í hesari
eftirlitsvitjanini.
Í kunngerðunum um fráboðanarskyldu til Dátueftirlitið er greitt ásett, at øll vakmyndatól skulu
fráboðast Dátueftirlitinum.
Dátueftirlitið metir tað vera óheppið, at ongin revsing er ásett í kunngerðini fyri brot á reglurnar og
fer í næstum at heita á Innlendismálaráðið, sum hevur ábyrgdina av lógarøkinum, um at kanna
møguleikarnar fyri at áseta eina bót fyri brot á fráboðanarreglurnar av vakmyndatólum í
kunngerðini.

Postboks 300 • FO-110 Tórshavn • Tel: 309100 • Fax: 309101 • post@datueftirlitid.fo • www.datueftirlitid.fo

