Viðvíkjandi viðgerð av myndum og persónsupplýsingum á Facebook
Dátueftirlitið hevur móttikið fyrispurning frá einum dagstovni um viðgerð av myndum og
persónsupplýsingum á afturlatnum bólkum á Facebook.
Dátueftirlitið hevur viðgjørt og svarað fyrispurninginum sambært persónsupplýsingalógini1.
At leggja myndir á Facebook, har persónarnir á myndini kunnu eyðmerkjast, ella at viðgera
upplýsingar, sum kunnu knýtast til ein ávísan likamligan persón, er viðgerð av persónsupplýsingum,
sum er fevnd av persónsupplýsingalógini.
Endamálið við persónsupplýsingalógini er at tryggja persónsvernd hins einstaka, tá ið
persónsupplýsingar verða viðgjørdar, soleiðis at persónsupplýsingar verða viðgjørdar við virðing
fyri tí persónliga frælsinum og heimafriðinum. Rætturin til persónligt frælsi, privatlív og
persónsvernd eru grundleggjandi menniskjarættindi. Dátuvernd er partur av rættinum til persónliga
frælsi hins einstaka, og viðgerð av persónsupplýsingum kann ikki fara fram uttan rættarligt
grundarlag.
Sambært persónsupplýsingalógini er viðgerð av persónsupplýsingum bert loyvd, um viðgerðin er
heimilað eftir § 9 ella § 10, og um viðgerðin er í tráð við § 8 og persónsupplýsingalógina sum
heild2.
Viðgerð av persónsupplýsingum, sum ikki eru viðkvæmar ella krevja trúnað, kann fara fram á
Facebook, um skrásetti hevur givið eitt sjálvboðið, nágreiniligt og kunnað viljaboð um, at
upplýsingar um ein sjálvan kunnu viðgerast á Facebook. Børn undir 18 ár kunnu ikki geva haldgott
samtykki, og tískil eru tað foreldur ella verji, sum geva samtykki vegna barnið.
Samtykki
Samtykki skal vera í samsvari við persónsupplýsingalógarinnar § 2, stk. 1, nr. 8, sum merkir, at
samtykki skal vera sjálvboðið, nágreiniligt, kunnað og vera eitt viljaboð.
At samtykki er sjálvboðið merkir, at skrásetti ikki á nakran hátt skal kenna seg kroystan, noyddan
ella tvungnan at geva samtykki. Og skrásetti skal hava veruligan møguleika at takka nei til
viðgerðina. At samtykki er nágreiniligt merkir, at samtykki viðvíkur nágreiniligum viðurskiftum og
ávísum viðgerðum. Samtykki skal verða nágreiniligt og ikki yvirskipað. At samtykki er kunnað
merkir, at skrásetti er kunnaður um, hvørjar upplýsingar viðgerðin viðvíkur, hvat endamáli er við
viðgerðini, og hvørji rættindi skrásetti hevur í mun til viðgerðina. At samtykki er eitt viljaboð
merkir, at skrásetti hevur høvi at geva greitt samtykki t.d. við skrivligari váttan. Tað er tó ikki krav
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Sambært persónsupplýsingarlógini § 8, stk. 1 nr. 2 og 3, kunnu persónsupplýsingar bert verða savnaðar saman til eitt
nágreiniliga tilskilað endamál, sum er sakliga grundað í virksemi dátuábyrgdarans. Dátueftirlitið metir ikki, at tað er
sakligtgrundast í virkesmi hjá stovnum at viðgera viðkvæmar persónsupplýsingar ella trúnaðarupplýsingar um børn á
Facebook, tískil er heimild eftir § 10 ikki viðgjørt í hesum umfari.

um, at samtykki er skrivligt, men dátuábyrgdari hevur ábyrgdina av at prógva, at samtykki er givið
á fullgóðan hátt, her undir at skrásetti hevur givið eitt nøktandi viljaboð, tískil verður viðmælt, at
samtykki er skrivligt. Dømi um samtykki er at finna niðast í skrivinum.
Facebook er í sambandi við viðgerðina bæði dátuviðgeri og sjálvstøðugur dátuábyrgdari av
viðgerðini, sum fer fram á Facebook. Foreldur skulu tískil verða kunnað um og eisini hava høvi at
geva samtykki til, at Facebook viðgerð myndirnar og upplýsingar til egin áhugamál. Stovnurin skal
gera sær greitt, hvussu Facebook viðgerð myndirnar og aðrar upplýsingar á bólkinum, og til hvørji
endamál hesi verða nýtt t.d. um talan er um profilering, og um Facebook veruliga strikar myndirnar
og aðrar upplýsingar aftur. Alt hetta skal m.a. vera greitt fyri foreldrunum, áðrenn tey samtykkja.
Skrásetti hevur sambært § 29 í lógini rætt at taka samtykkið aftur til eina og hvørja tíð og uttan
avleiðingar. Verður samtykki tikið aftur, er ikki longur rættarligt grundarlag undir viðgerðini, og
upplýsingar um viðkomandi skulu strikast. Tekur foreldur samtykki aftur, skulu myndirnar og
upplýsingar strikast á bólkinum á Facebook, eins og Facebook skal strika myndir og viðkomandi
upplýsingar av sínum servarum o.t.
Tað, sum er kann vera problematiskt við viðgerð av persónsupplýsingum her undir viðgerð í
afturlatnum bólkum á Facebook, er, at Facebook samansetir upplýsingar um brúkarar á Facebook
við m.a. teirra sambondum við aðrar brúkarar, teirra áhugamál annars m.a. við tí fyri eyga at kunna
veita lýsingatænastu.
Viðgerð í samsvari við lógina
Tað er skyldan hjá dátuábyrgdaranum í hesum føri dagstovninum at tryggja, at viðgerðin til eina og
hvørja tíð er í samsvari við reglurnar í persónsupplýsingalógini - eisini tá ið dátuábyrgdari letur
dátuviðgera ella øðrum sum t.d. Facebook viðgera fyri seg. Dátuábyrgdari skal tryggja, at viðgerðin
av upplýsingunum nøktar tær treytir, persónsupplýsingalógin setir um trúnað, sjálvræðisrætt og
innlit, eins og hann við tekniskum og fyriskipanarligum tiltøkum skal tryggja, at persónsupplýsingar
ikki av tilvild ella ólógliga verða viðgjørdar, goymdar, burturbeindar, burturmistar ella minka í
virði, og at óviðkomandi ikki fáa kunnleika til persónsupplýsingarnar, misbrúka tær ella annars
ólógliga viðgera tær.
Rættindi hjá skrásetta
Foreldur hava vegna børnini rættindi at fáa innlit í, hvørjar upplýsingar stovnurin viðgerð um
barnið, og hetta merkir, at foreldur kunnu krevja, at stovnurin útflýggjar allar myndir av sínum
barni. Foreldur hava sum sagt eisini rættindi at taka samtykki aftur, sum merkir, at allar myndirnar
av barninum skulu strikast aftur. Stovnurin skal sum dátuábyrgdari orða mannagongdir sum tryggja
rættindini hjá skrásetta eftir kap. 6 og 7 í persónsupplýsingalógini.
Dátuviðgerðaravtala
Fer viðgerð av persónsupplýsingum fram hjá dátuviðgera, skal skrivlig dátuviðgerðaravtala vera
millum dátuábyrgdara og dátuviðgera, í hesum føri millum dagstovnin og Facebook. Stovnurin skal

sum dátuábyrgdari í hesum sambandi hava til taks tær mannagongdir og skjøl um trygd og trúnað,
sum viðvíkja viðgerðini av persónsupplýsingum.
Váðameting
Øll viðgerð av persónsupplýsingum hevur við sær váðar. Dátuábyrgdari skal tískil meta um váðan
við ymisku viðgerðunum. Váðametingarnar skulu skjalfestast. Í hesum føri skal stovnurin gera eina
váðameting av viðgerðini, sum fer fram á Facebook, og meta, um váðin kann góðtakast.
Skrivligar mannagongdir
Stovnurin skal sum dátuábyrgdari hava skrivligar mannagongdir viðvíkjandi trygd og trúnað3.
Mannagongdirnar skulu vera skrivligar, og persónsupplýsingar skulu bert verða viðgjørdar sambært
teimum skrivligu mannagongdunum. Gangast skal ígjøgnum mannagongdirnar við jøvnum
millumbili saman við viðkomandi starvsfólkum. Verður nýtt starvsfólk sett í starv, skulu
mannagongdir verða greiðar fyri viðkomandi, tá ið byrjað verður í starvinum.
Í mun til mannagongdir verður mælt til, at myndirnar ikki liggja longri enn t.d. 14 dagar ella eina
mánað á Facebook. Eisini skal stovnurin gera mannagongdir í mun til viðgerð av myndunum og
upplýsingar á bólkinum sum heild.
Mælt verður til, at starvsfólk ikki taka myndir við egnari telefon, men at tól hjá stovninum verður
nýtt í staðin. Hetta er fyri at sleppa undan, at myndir av børnum liggja á privatum telefonum í longri
tí og møguliga verða latnar víðari umvegis aðrar appir á telefonini hjá viðkomandi.
Stovnurin skal eisini hava eina mannagongd viðvíkjandi atgongd til bólkin soleiðis, at atgongdin
verður dagførd soleiðis, at foreldur og starvsfólk verða strikað úr bólkinum, so hvørt tey ikki hava
børn á stovuni longur.
Í mun til myndirnar verður viðmerkt, at tær ikki skulu vera ósømiligar á nakran hátt. Mett verður, at
tað er í stríð við góðan dátuviðgerðarsið, um ein stovnur leggur út myndir av grátandi ella óðum
børnum o.t. Tað sama er galdandi, um børnini eru nakin.
Eisini verður mælt til, at stovnurin orðar eina kunning um dátuviðgerð í sambandi við viðgerð av
myndum og persónsupplýsingum á stovninum, sum er lætt atkomulig hjá foreldrunum t.d. á
heimasíðuni hjá stovninum. Har skal m.a. verða greitt frá, hvussu viðgerðin av persónsupplýsingum
fer fram, hvørjar mannagongdir eru í hesum sambandi, og hvørji rættindi skrásetti hevur í mun til
viðgerðina og persónsupplýsingalógina.
Dømi um samtykki
Eg havi fingið kunning um, at tann, ið hevur ábyrgd av viðgerðini er:
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Navn
Bústaður
Kontaktupplýsingar
Eg havi fingið kunning um, hvat endamálið við viðgerðini er, at …
Eg havi fingið kunning um, at hesar upplýsingar um meg verða viðgjørdar:
Dømi: Navn, bústaður, telefonnummar, aldur, kyn, IP adressa, kontonummar, P-tal,
yrkisfelagssligt tilknýti, blóðflokkur, politisk sannføring, el-nýtsla, nummarpláta, …
Eg havi fingið kunning um, at rættarliga grundarlagi undir viðgerðini er samtykki...
Eg havi fingið kunning um, at upplýsingar um meg/myndirnar verða strikaðar í seinasta lagi
XX.XX.202X.
Er ætlanin seinni at viðgera persónsupplýsingar um meg til annað endamál enn tað, sum eg havi
givið samtykki til, fái eg høvi frammanundan at geva samtykki til viðgerðina.
Eg eri vitandi um, at eg til eina og hvørja tíð og uttan avleiðingar kann taka samtykki aftur og gera
míni rættindi galdandi við at venda mær til xxxxx@xxx.fo. Eg eri eisini vitandi um, at eg til eina og
hvørja tíð kann kæra til Dátueftirlitið um viðgerð, sum viðvíkur mær.
Eg vátti, at eg havi fingið avrit av mínum samtykki/kunningarskjalinum.
□ Eg gevi hervið samtykki til, at persónsupplýsingar um meg kunnu viðgerðast í sambandi við
…
Um tað er viðkomandi
□ Eg gevi mítt samtykki til, at automatiskar avgerðir verða tiknar um meg.
□ Eg gevi mítt samtykki til, at Facebook viðgerð upplýsingar og mítt barn/barninum eg varði
av.
□ Eg gevi mítt samtykki til, at Facebook viðgerð upplýsingar um meg.
□ Eg gevi mítt samtykki til, at persónsupplýsingar um meg verða fluttar uttanlands í sambandi
við viðgerðina. (Kann eisini verða undir kunning).

□ Eg gevi mítt samtykki til, at hesar upplýsingar um meg verða latnar víðari til xxxxxx sum
liður í kundarøktini:
o Kyn
o Føðingardagur
o IP adressa

