Reglur um hljóðritun símtala og meðferð
persónuupplýsinga sem verða til í
stafrænum samskiptum við Reykjavíkurborg
1. Gildissvið
Reglur þessar gilda um hvers konar stafræn samskipti framlínu Reykjavíkurborgar við þjónustuþega
borgarinnar þegar þjónusta er veitt í gegnum síma, vefspjall, samfélagsmiðla eða með öðrum
sambærilegum samskiptaleiðum.
Reglur þessar gilda einnig um símtöl sem eru hljóðrituð og skráningu þeirra símtala. Reglurnar ná til
allra persónuupplýsinga um þjónustuþega sem verða til í stafrænum samskiptum við Reykjavíkurborg,
á hvaða formi sem slíkar upplýsingar kunna að vera.

1.2. Orðskýringar
Í reglum þessum hafa eftirfarandi orð þá merkingu sem að neðan greinir:
Framlína: Fyrsti snertiflötur starfsfólks við þjónustuþega borgarinnar.
Gagnaöryggi: Verndun gagna gegn aðgerðum sem eru gerðar fyrir slysni eða af illum hug. Um getur
verið að ræða heimildarlausar aðgerðir til þess að breyta gögnum, eyðileggja gögn, fá aðgang að
gögnum eða veita óskyldum aðilum aðgang að þeim.
Hljóðritun: Viðvarandi eða reglubundin hljóðupptaka símtals eða samskipta milli tveggja eða fleiri
aðila í rauntíma.
Hljóðritun fylgir símtali: Hljóðritað símtal sem er áframsent í annað símanúmer sem er hljóðritað (e.
Follow the call).
Hljóðupptaka: Skjal sem verður til þegar hljóðritun á sér stað.
Mál: Fyrirspurn og erindi þjónustuþega sem þarfnast afgreiðslu Reykjavíkurborgar.
Persónuupplýsingar: Sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um
þjónustuþega. Upplýsingar um lögaðila eru ekki persónuupplýsingar, nema þær varði ákveðna
einstaklinga tengda lögaðilanum, s.s. fyrirsvarsmanna eða hluthafa.
Persónugreinanlegar upplýsingar: Upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings,
látins eða lifandi, með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni eða
einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu,
efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti.

Rafræn vöktun: Vöktun sem er viðvarandi eða endurtekin reglulega og felur í sér eftirlit með
einstaklingum sem fram fer með fjarstýrðum eða sjálfvirkum búnaði.
Hugtakið tekur til:
a) vöktunar sem felur í sér vinnslu persónuupplýsinga, sem leiðir, á að leiða eða getur leitt til
slíkrar vinnslu.
b) vöktunar sem hvorki felur í sér söfnun myndefnis né annarra persónuupplýsinga.
Skjal: Hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til,
borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum sviðs og/eða stofnunar borgarinnar.
Þjónustuþegi: Einstaklingur eða lögaðili sem sækir þjónustu hjá Reykjavíkurborg.

2. Markmið og tilgangur
Markmið reglna þessara er að stuðla að öruggri og réttmætri meðferð upplýsinga um þjónustuþega
borgarinnar, í samræmi við grundvallarsjónarmið um persónuvernd og friðhelgi einkalífs.
Tilgangur reglnanna er að tryggja gæði og öryggi í þjónustu við þjónustuþega Reykjavíkurborgar.
Reglur þessar taka mið af ákvæðum laga og reglna sem varða öryggi og persónuvernd, fjarskipti,
aðgengi að persónuupplýsingum, skjalavörslu, varðveislu og grisjun gagna.

2.1. Persónuvernd
Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 (persónuverndarlög) gilda við
meðferð gagna og vinnslu persónuupplýsinga af hálfu Reykjavíkurborgar.
Reykjavíkurborg hefur það að markmiði að tryggja í hvívetna áreiðanleika, trúnað og öryggi allra
persónuupplýsinga sem unnið er með á vegum Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg hefur því sett sér
persónuverndarstefnu í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga.
Öll vinnsla persónuupplýsinga skv. reglum þessum fer fram í samræmi við persónuverndarlög og
persónuverndarstefnu Reykjavíkurborgar.
Ef grunur vaknar um misferli í tengslum við persónuupplýsingar um þjónustuþega skal starfsmaður
tilkynna um slíkt án tafar til næsta yfirmanns eða persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar, eftir því
sem við á.

3. Varðveisla og meðferð
Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 gilda um varðveislu gagna af hálfu Reykjavíkurborgar.
Persónuupplýsingar um þjónustuþega eru
skjalavistunaráætlanir og reglur borgarinnar.
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Hljóðupptökur eru varðveittar hjá upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar í 90 daga og eytt að
þeim loknum, nema málefnanleg ástæða sé til að varðveita hana lengur. Málefnaleg ástæða til
varðveislu upplýsinga getur m.a. byggst á fyrirmælum í lögum eða að borgin vinni enn með
upplýsingarnar í samræmi við upphaflegan tilgang með söfnun þeirra.

Innhringingar og áframsend hljóðrituð símtöl (e. Follow the call) eru aðeins hljóðrituð ef símanúmer
eru skráð og hljóðrituð í samræmi við verklagsreglu og viðmælanda er kynnt í upphafi símtals að
símtalið verði hljóðritað. Rafrænni vöktun símtals lýkur ef símtal er áframsent úr aðalnúmeri framlínu
Reykjavíkurborgar í annað símanúmer sem er ekki hljóðritað.
Öll meðferð rafrænnar vöktunar símtala skal fara fram í samræmi við gildandi persónuverndarlög
hverju sinni og verklagsreglur þar að lútandi.

4. Gagnaöryggi
Reykjavíkurborg ber ábyrgð á því að vinnsla persónuupplýsinga fari fram í samræmi við lög og reglur
og gerir viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni.
Allar persónuupplýsingar um þjónustuþega skulu meðhöndlaðar af fyllstu varúð svo að tryggt sé að
þær glatist ekki eða komist í hendur óviðkomandi aðila. Sérstök aðgæsla skal viðhöfð við varðveislu,
sendingu, tölvuskráningu og eyðingu þeirra.
Rafræn vistun gagna skal vera á öruggum miðli þar sem öryggisráðstafanir eru í samræmi við kröfur
hverju sinni. Við val á öryggisráðstöfunum skal taka mið af áhættu af vinnslunni og eðli þeirra gagna
sem á að verja.

5. Aðgangur að eigin gögnum
Þjónustuþegar geta óskað eftir að fá afhentar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga um sig sem
verða til í stafrænum samskiptum við Reykjavíkurborg. Óski þjónustuþegi eftir að fá gögn þessi afhent
skal viðkomandi gera það með skriflegum hætti. Við mat á því hvaða upplýsingum verður miðlað skal
meðal annars litið til ákvæða persónuverndarlaga, upplýsingalaga auk annarra laga og reglna sem
kunna að eiga við hverju sinni, sbr. 3. mgr. 2. kafla þessara reglna.

6. Upplýsingaskylda og aðgangsstýring
Sé símtal hljóðritað skal viðmælanda tilkynnt um það í upphafi símtalsins. Hlustun símtala getur verið
liður í þjálfun eða símenntun hjá starfsfólki borgarinnar. Reykjavíkurborg skal stýra aðgangi að
upplýsingum um þjónustuþega og haga heimildum starfsfólks borgarinnar til aðgangs og nýtingar
þeirra í samræmi við reglur borgarinnar þannig að þær nái eingöngu til þess sem nauðsynlegt er starfa
þeirra vegna, m.a. með eftirfarandi aðgerðum:
1) aðgangsstýringu að upplýsingum og starfsstöðvum;
2) að rekjanleiki uppflettinga og vinnsluaðgerða sé tryggður;
3) fræðslu til starfsmanna um ábyrgð og skyldur við meðferð persónuupplýsinga tengt reglum
þessum.
Starfsfólki Reykjavíkurborgar er með öllu óheimilt að hlusta á upptökur símtala án þess að slíkt leiði
beint af starfsskyldum hans og feli í sér lögmæt markmið. Hlusti starfsfólk fyrir tilviljun eða slysni á
upptöku símtals án viðhlítandi heimildar er starfsfólki óheimilt að skrá niður upplýsingar sem tengjast
upptökunni eða nýta sér þær á einn eða annan hátt.

7. Þagnarskylda
Starfsfólk Reykjavíkurborgar skal bundið þagnarskyldu um allt það sem það fær vitneskju um við
framkvæmd starfa sinna og varðar málefni þjónustuþega borgarinnar, nema skylt sé að veita þessar
upplýsingar lögum samkvæmt.
Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

8. Meðferð og viðurlög við brotum
8.1 Meðferð brota
Vakni grunur um að brotið hafi verið gegn reglum þessum skal tilkynna um það til næsta yfirmanns
notanda, sem tekur ákvörðun um framhald málsins. Ef um misferlismál er að ræða skal tilkynna um
slíkt til Innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkurborgar sem fer með rannsókn máls. Vakni
grunur um refsiverða háttsemi skal tilkynna það borgarlögmanni sem er til ráðgjafar með framhald
máls. Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar og borgarlögmaður eiga rétt á öllum gögnum
er varða ætlaða refsiverða háttsemi og er öllum starfsmönnum Reykjavíkurborgar skylt að afhenda
Innri endurskoðun og ráðgjöf og borgarlögmanni þau gögn er þau óska eftir.

8.2 Viðurlög við brotum
Brot gegn reglum þessum telst brot í starfi og getur varðað áminningu eða ef um endurtekin eða
alvarleg brot er að ræða, brottvikningu úr starfi/námi/uppsögn á verktakasamning, sbr. reglur um
réttindi og skyldur starfsmanna og stjórnenda Reykjavíkurborgar, ákvæði íslenskra laga og
reglugerða, kjarasamninga og verktakasamninga.

9. Upplýsingagjöf, kynning og birting
Reglur þessar skulu vera aðgengilegar og birtar á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Reglur þessar og verklagsreglur þeim tengdum skulu vera hluti af fræðslu til starfsfólks
Reykjavíkurborgar þegar við á. Kynning og fræðsla skal vera á ábyrgð yfirmanna á hverjum starfsstað.

10. Gildistaka og endurskoðun
Reglur þessar voru endurskoðaðar árið 2021 og taka gildi við samþykkt þeirra. Yfirfara skal reglur
þessar eftir því sem þörf krefur.
Reykjavík, 16. mars 2022,

________________________________________
Óskar Jörgen Sandholt
Sviðsstjóri Þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar.

Verklagsreglur um hljóðritun

Inngangur
Verklagsreglur þessar vísa til reglna um hljóðritun símtala og meðferð persónuupplýsinga
sem verða til í stafrænum samskiptum við Reykjavíkurborg. Tilgangur og markmið þessara
verklagsreglna er að skilgreina hlutverk og ábyrgð þegar óskað er eftir hljóðritun og
afhendingu hljóðupptöku.
Vinnsla persónuupplýsinga
Hljóðupptaka felur í sér vinnslu persónuupplýsinga ef unnt er að persónugreina þá
einstaklinga sem teknir eru upp, t.d. ef þeir segja til nafns eða ef unnt er að ráða út frá efni
upptökunnar um hverja ræðir.
Beiðni um hljóðritun símtala
Beiðni um hljóðritun skal berast skriflega til UTR. Umsókn um hljóðritun þarf að innihalda álit
persónuverndarsérfræðinga viðkomandi sviðs og/eða stofnunar Reykjavíkurborgar og
samþykki viðkomandi sviðstjóra.
Fræðsluskylda yfirmanna
Yfirmaður sviðs og/eða stofnana borgarinnar, sem óskar eftir hljóðritun, ber ábyrgð á að
upplýsa viðkomandi starfsfólk um að öll samskipti hans séu tekin upp í tilteknu símanúmeri
og einnig hvort áframsend símtöl úr þessu tiltekna símanúmeri séu hljóðrituð. Sami yfirmaður
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og meðferð persónuupplýsinga sem verða til í stafrænum samskiptum við Reykjavíkurborg og
þarf að geta sýnt fram á að fræðslan hafi farið fram, ef kallað verður eftir því síðar.
Aðgangur að hljóðupptöku
Yfirmaður sviðs og/eða stofnana borgarinnar getur óskað eftir því að hlusta á hljóðupptökur
af símtölum undirmanna sinna og skal það gert með skriflegri rökstuddri beiðni. Í þeim
tilfellum ber yfirmanni hans að upplýsa viðkomandi starfsmann um slíka beiðni og gefa honum
kost á að vera viðstaddur hlustun hljóðupptökunnar, óski hann þess. Honum skal einnig
kynntur réttur hans til að hafa með sér trúnaðarmann eða annan aðila við slíkar aðstæður.
Hljóðupptaka verður ekki afhent þriðja aðila nema á grundvelli lagaheimildar,
stjórnvaldsfyrirmæla, dómsúrskurðar, skriflegs vinnslusamnings eða samþykkis hins skráða.
Beiðni um aðgang að hljóðupptökum símtala skal beina til persónuverndarfulltrúa
Reykjavíkurborgar eða persónuverndarsérfræðings hvers sviðs sé hann til staðar til álits og
síðan til samþykktar viðkomandi sviðsstjóra.

UTR sér um tæknilegan rekstur hljóðupptökubúnaðar og ber ekki ábyrgð á innihaldi
hljóðritunar.
Hljóðupptaka er afhent yfirmanni er óskaði eftir henni að undangegnu áliti
persónuverndarfulltrúa (sjá hér að ofan) og samþykki sviðsstjóra.
Undanþága ef aðgangur að hljóðupptöku er nauðsynlegur vegna reksturs símakerfa
Símakerfi Reykjavíkurborgar safnar persónugreinanlegum gögnum. Skilgreindur starfsmaður
UTR sem hefur umsjón með rekstri símkerfis hverju sinni, deildarstjóri hans og
Upplýsingatæknistjóri UTR hafa einir aðgang að þeim gögnum vegna tæknilegs reksturs
símakerfis. Þá geta verktakar haft slíkan aðgang. Þessum aðilum er óheimilt að nálgast, skoða
eða vinna persónugreinanleg gögn úr símakerfinu nema nauðsyn krefji vegna reksturs. Verði
þörf á slíku skal fylgja sama ferli og áður var greint frá. Upplýsingatækniþjónusta Reykjavíkur
skal halda skrá yfir, og hafa eftirlit með aðgerðum starfsmanna/verktaka sem vinna í þeim
hluta símakerfis borgarinnar er safnar og viðheldur notkunarupplýsingum. Utanaðkomandi
aðili sem vinnur með persónugreinanleg gögn skal undirrita trúnaðaryfirlýsingu og er bundinn
þagnarskyldu.

