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Fræðsla um réttindi einstaklinga 

Í þessu skjali verða kynnt helstu ákvæði laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr. 90/2018  (hér eftir nefnd persónuverndarlög) og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (hér eftir nefnd 

persónuverndarreglugerð) sem lúta að rétti einstaklinga gagnvart velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar.  

 

Réttur skráðs einstaklings til aðgangs að gögnum 

Einstaklingur hefur rétt á því að fá vitneskju um þá vinnslu sem á sér stað hjá velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar er varðar hann sjálfan og ef svo er, rétt til aðgangs að 

persónuupplýsingunum og að upplýsingum um eftirfarandi atriði: 

 

 tilgang vinnslunnar, 

 viðkomandi flokka persónuupplýsinga, 

 viðtakendur eða flokka viðtakenda sem fengið hafa eða munu fá 

persónuupplýsingarnar í hendur, 

 hversu lengi fyrirhugað sé að varðveita persónuupplýsingarnar, 

 að fyrir liggi réttur til að fara fram á það við velferðarsvið Reykjavíkurborgar að láta 

leiðrétta persónuupplýsingar, takmarka vinnslu þeirra, eða andmæla henni, 

 réttinn til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd, 

 fyrirliggjandi upplýsingar um uppruna þeirra ef persónuupplýsinga er ekki aflað hjá 

hinum skráða,  

 hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs. 

 

Ofangreindu atriðin er að finna í umsóknum um þjónustu sem veitt er af hálfu velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar sem og í eftirfarandi samantekt. 

 

Framangreindar upplýsingar skulu veittar án endurgjalds. Séu beiðnir frá einstaklingum 

augljóslega tilefnislausar eða óhóflegar, einkum vegna endurtekningar, er velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar heimilt að setja annað hvort upp sanngjarnt gjald með tilliti til kostnaðar við 

upplýsingagjöfina eða neita að verða við beiðninni. 

 

Aðili máls á rétt á því að fá gögn sem hafa að geyma upplýsingar um hann sjálfan með þeim 

takmörkunum sem kveðið er á um í lögum.  

 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1296.html
https://www.althingi.is/altext/148/s/1296.html
https://www.personuvernd.is/media/frettir/uppfaerd-thyding-gdpr-m.-dags-24.-mai-2018.pdf
https://www.personuvernd.is/media/frettir/uppfaerd-thyding-gdpr-m.-dags-24.-mai-2018.pdf
https://www.personuvernd.is/media/frettir/uppfaerd-thyding-gdpr-m.-dags-24.-mai-2018.pdf
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Réttur einstaklinga til leiðréttingar 

Einstaklingur á rétt á að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar er varða hann sjálfan leiðréttar og 

láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar, sbr. 20. gr. persónuverndarlaga. 

 

Réttur einstaklinga til eyðingar („rétturinn til að gleymast“) 

Réttur til eyðingar á gögnum, sbr. 20. gr. persónuverndarlaga, gildir ekki varðandi gögn sem 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar varðveitir. Ástæðan er sú að vinnsla persónuupplýsinga er 

talin nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu. Nauðsynlegt er fyrir velferðarsvið að vinna 

persónuupplýsingar til þess að geta veitt einstaklingum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt lögum. 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar er skylt að afhenda Borgarskjalasafni öll gögn eftir ákveðin 

tíma. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leiðbeinir einstaklingum um að senda ekki inn óþarfar 

og/eða of ítarlegar persónuupplýsingar um sig eða aðra sem ekki er óskað eftir vegna umsókna 

um þjónustu sem velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

hefur ekki heimild til að eyða persónugögnum vegna framangreindrar afhendingarskyldu til 

Borgarskjalsafns skv. 14. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.  

Réttur einstaklings til að krefjast takmörkunar á vinnslu persónuupplýsinga 

Einstaklingar geta í ákveðnum tilvikum krafist þess að velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

takmarki vinnslu á persónuupplýsingum, sbr. 20. gr. persónuverndarlaga. Reykjavíkurborg mun 

í þeim tilvikum ekki nota umræddar persónuupplýsingar á meðan málið er til meðferðar. Ef 

niðurstaðan er sú að upplýsingaöflun hafi verið of víðtæk eða persónuupplýsingar rangar fer 

fram takmörkuð notkun á persónuupplýsingum eftir niðurstöðu máls.  

Réttur einstaklings til að andmæla vinnslu 

Almennt er einstaklingum heimilt að andmæla vinnslu persónuupplýsinga um sig vegna 

sérstakra aðstæðna sinna og þegar vinnslan grundvallast á e. eða f. lið 1. mgr. 6. gr. 

persónuverndarreglurgerðar, sbr. 21. gr. persónuverndarlaga. Þessi réttur gildir að mjög 

takmörkuðu leyti um sveitarfélög, þar sem einstaklingur getur ekki andmælt vinnslu sem byggir 

á lagaskyldu.  

Rétturinn til að flytja eigin gögn 

Almennt fer um flutning gagna að lögum, sé um stjórnvöld að ræða. Réttur einstaklings til að 

flytja eigin gögn frá einum ábyrgðaraðila til annars er mjög takmarkaður hvað varðar opinbera 

aðila. Upplýsingar sem sveitarfélög safna falla almennt ekki undir hreyfanleika skjala 

samkvæmt 20. gr. persónuverndarlaga, en þar er kveðið á um að einstaklingur eigi rétt á því að 

fá persónuupplýsingar er varða hann sjálfan, ef unnið var með persónuupplýsingar með 

samþykki viðkomandi, vegna samnings eða með sjálfvirkum hætti. Vinnsla persónuupplýsinga 

hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar byggist á lagaskyldu og því á rétturinn til að flytja eigin 
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gögn almennt ekki við hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga af hálfu velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar. 

Sjálfvirk ákvarðanataka 

Á velferðarsviði Reykjavíkurborgar eru ekki teknar sjálfvirkar, sbr. 22. gr. persónuverndarlaga. 

Lagt er mat á hvert einstaklingsmál áður en ákvörðun er tekin. 

Persónuverndarfulltrúi 

Við vinnslu persónuupplýsinga einstaklinga á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar telst 

velferðarsvið borgarinnar vera ábyrgðaraðili í skilningi persónuverndarlaga. Vegna kvartana, 

athugasemda eða beiðna er bent á að hafa samband við persónuverndarfulltrúa 

Reykjavíkurborgar:  

Nafn: Dagbjört Hákonardóttir, persónuverndarfulltrúi 

Sími: 411-1111 

Netfang: personuverndarfulltrui@reykjavik.is 

 

Réttur til að leggja fram kvörtun 

Einstaklingur á rétt á að leggja inn kvörtun hjá Persónuvernd vegna vinnslu af hálfu 

velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og skal Persónuvernd upplýsa kvartanda um framvindu og 

niðurstöðu kvörtunar. Upplýsingar um Persónuvernd má finna hér.  

Unnið er að persónuverndarstefnu Reykjavíkurborgar, þar sem finna má ítarlegri upplýsingar 

varðandi vinnsluaðferðir Reykjavíkurborgar á persónuupplýsingum einstaklinga. 

 

 

mailto:personuverndarfulltrui@reykjavik.is
https://www.personuvernd.is/

