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Leiðbeiningar um persónuvernd 
starfsfólks  

1. Um leiðbeiningarnar 

Leiðbeiningunum er ætlað að upplýsa starfsfólk samstæðunnar um réttindi þeirra til friðhelgi um einkalíf sitt og 

persónuverndar í ráðningarsambandi og á vinnustað. Þegar vísað er til ''samstæðunnar'' er átt við móðurfélagið 

Ósar hf. og dótturfélögin Icepharma hf., LYFIS ehf. og Parlogis ehf. (einnig vísað til sem ''félögin'')  

 

Markmið leiðbeininganna er að stuðla að því að jafnvægi ríkir milli einkalífsréttar og persónuverndar starfsmanns 

annars vegar og hins vegar hagsmuna samstæðunnar í að tryggja öryggi, viðhafa nauðsynlegt eftirlit og uppfylla 

lagaskyldur sem á atvinnurekendum hvíla. Leiðbeiningarnar eru endurskoðaðar og uppfærðar eftir þörfum, m.a. 

í samræmi við breytingar á lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félögin vinna með 

persónuupplýsingar um starfsfólk. Starfsfólki skal kynntar leiðbeiningarnar við nýráðningu og tryggja skal að 

uppfærðar leiðbeiningar séu starfsfólki ávallt aðgengilegar. 

2. Persónuupplýsingar sem félögin safna og vinna um starfsfólk 

Félögin, hvert um sig, safna og vinna ýmsar nauðsynlegar persónuupplýsingar um starfsfólk. Persónuupplýsingar 

teljast hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem 

hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki 

persónuupplýsingar. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað um ólíka starfsfólk og kann vinnsla og 

söfnun á persónuupplýsingum að fara eftir eðli starfs. Eftirfarandi eru dæmi um persónuupplýsingar sem félögin 

safna um starfsfólk:  

• samskiptaupplýsingar, svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang; 

• starfsumsóknir, meðmæli og upplýsingar úr starfsviðtölum; 

• upplýsingar um menntun, þjálfun og starfsreynslu; 

• upplýsingar um innihald sakaskráa; 

• ráðningarsamningar; 

• upplýsingar um laun og hlunnindi og aðrar tengdar upplýsingar, svo sem um bankareikninga, kaup, 
launaauka, dagpeninga og fleira; 

• upplýsingar um stéttarfélagsaðild og lífeyrissjóð; 

• upplýsingar úr starfsmannasamtölum; 

• upplýsingar um vinnutengd slys; 

• upplýsingar um nánasta aðstandanda; 

• upplýsingar um áminningar; 

• tímaskráningar og upplýsingar um viðveru starfsfólks; 
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• upplýsingar um veikindadaga; 

• tölvupóstar á starfstengdu netfangi starfsmanns; 

• aðgangsupplýsingar; og 

• upptökur úr öryggismyndavélum. 

Auk framangreindra upplýsinga, kunna félögin, hvert um sig, einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar sem 

starfsmaður lætur sjálfur í té sem og upplýsingar sem teljast nauðsynlegar í þágu starfseminnar. 

3. Í hvaða tilgangi er persónuupplýsingum safnað um starfsfólk? 

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga um starfsfólk fer fyrst og fremst fram í eftirfarandi tilgangi: 

1. þegar vinnslan telst nauðsynleg í þeim tilgangi að efna samninga milli aðila, þ.e. þannig að félögin geti 

uppfyllt skyldur samkvæmt ráðningarsamningi.  

2. Þegar vinnslan telst nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu, s.s. á grundvelli vinnulöggjafar eða 

skattalöggjafar.  

3. Þegar vinnslan telst nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna félaganna, s.s. í öryggis- og 

eignavörsluskyni. 

Komi til þess að óskað er eftir að nýta persónuupplýsingar um starfsmann með öðrum hætti en að framan 

greinir skal það aðeins gert með skýru samþykki viðkomandi starfsmanns. 

4. Hvernig er persónuupplýsingunum safnað? 

Að meginstefnu er persónuupplýsingum um starfsmann aflað beint frá starfsmanninum sjálfum. Í vissum 

tilvikum geta félögin tekið við persónuupplýsingum um starfsmann frá þriðja aðila þegar sá aðili hefur heimild til 

að afhenda slíkar upplýsingar og þegar upplýsingarnar eru félaginu nauðsynlegar í ákveðnum tilgangi. Í þeim 

tilvikum þar sem persónuupplýsinga er aflað frá þriðja aðila er leitast við að upplýsa starfsmanninn um slíkt.  

Að auki safna félögin, hvert um sig, upplýsingum óbeint eftir nokkrum leiðum í öryggis- og eignavörsluskyni, til 

dæmis með notkun aðgangskorts, viðveruskráningu, eftirlitsmyndavéla á og í kringum starfsstöðvar, ökurita í bíl 

(ef bíll frá fyrirtækinu) og vistun gagna í tölvu og farsíma.  

5. Um rafræna vöktun 

Aðgangskerfi og eftirlitsmyndavélar:  

Öll vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við aðgangs- og myndavélakerfi fer fram í samræmi við ákvæði 

persónuverndarlaga og reglna um rafræna vöktun. Skilgreindir starfsfólk, sem starfs síns vegna þurfa að hafa 

aðgang að því efni sem safnast með notkun eftirlitsmyndavéla, hafa einir aðgang að því efni. Efnið eyðist 

sjálfkrafa eigi síðar en 90 dögum frá því að það varð til, nema nauðsyn beri til að varðveita það lengur vegna 

gruns um refsiverðan verknað, brot í starfi, slyss eða annað sambærilegt. Einungis starfsfólk tölvudeildar geta 

tekið upptökur úr myndavélakerfinu til afhendingar til lögreglu eða til vinnslu í ofangreindum tilgangi að beiðni 
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forstjóra. Þó má afhenda öðrum aðilum upptökur úr myndavélakerfinu með samþykki þess sem upptaka er af 

eða með stoð í reglum eða fyrirmælum Persónuverndar. 

Notkun ökurita í bifreiðum: 

Allir bílar sem teknir hafa verið á rekstrar- og langtímaleigu til afnota fyrir starfsfólk eru búnir ökurita. Ökuriti er 

hluti af umsjónarkerfi eiganda bifreiðarinnar (bílaleigunnar) fyrir ökutækjaflota og auðveldar eftirlit með ástandi 

bifreiðar og að tryggja fullnægjandi viðhald hennar. Ökuritar gera eiganda bifreiðarinnar (bílaleigunni) einnig 

kleift að sjá staðsetningu ökutækis í rauntíma þ.e. hvar bifreiðin er staðsett á hverjum tímapunkti en sýnir ekki 

ökuferil (aksturssögu).  Upplýsingar úr ökurita eru varðveittar hjá eiganda bifreiðarinnar (bílaleigan) sem er 

bundinn trúnaði um ofangreinda gagnavinnslu og er aðeins heimilt að nota upplýsingarnar í þeim tilgangi sem 

þeirra var aflað. 

Gagnavistun í tækjabúnaði starfsfólks: 

Starfsfólk tölvudeildar sem annast rekstur tölvukerfis samstæðunnar hafa víðtækan aðgang að gögnum og 

upplýsingum, í hvaða formi sem er, sem tengjast eða varðveitast í upplýsingakerfum samstæðunnar og starfsfólk 

hafa aðgang að í gegnum tölvu- eða annan tækjabúnað. Þeir starfsfólk eru bundnir ströngum trúnaðarskyldum 

og er með öllu óheimilt að notfæra sér þekkingu sína og aðstoðu til að skoða eða kynna sér gögn og upplýsingar 

sem falla utan verksviðs þeirra. 

Netnotkun starfsfólks: 

Uppflettingar starfsmanns á netinu varðveitast bæði á netþjóni samstæðunnar og í vafra í tölvu hvers 

starfsmanns. Óheimilt er að skoða upplýsingar um netvafur, tengingar og gagnamagn starfsmanns nema fyrir 

liggi rökstuddur grunur um að hann hafi brotið gegn gildandi lögum og reglum eða innri reglum er varða 

upplýsingaöryggi. Sé tilefni skoðunar grunur um refsiverðan verknað skal óska atbeina lögreglu. 

 

Skoðun á einkatölvupósti starfsmanns:  

Á grundvelli persónuverndarsjónarmiða er starfsmaður hvattur til að lágmarka það að nýta starfstengt 

tölvupósthólf til einkanota, þ.e. til að senda og móttaka tölvupóst sem lýtur einungis að einkamálefnum 

starfsmannsins en varðar hvorki hagsmuni félagsins né starfsemi þess. Óheimilt er að skoða einkatölvupóst 

starfsmanns. Til viðmiðunar um það hvort um slíkan póst sé að ræða skal m.a. litið til þess hvort hann sé: 

a. Auðkenndur sem einkamál í efnislínu (e.subject) eða að öðru leyti þannig að augljóst sé að einungis sé 

um einkamálefni að ræða. 

b. Vistaður í sérstakri möppu (e.folder) á vinnusvæði starfsmanns í tölvupóstkerfinu sem er auðkennd 

þannig að eða af öðru má ráða að um einkamál sé að ræða. 

Þrátt fyrir ofangreint er heimilt að skoða einkatölvupóst starfsmanns ef brýna nauðsyn ber til, s.s. vegna 

tölvuveiru eða sambærilegs tæknilegs atviks. Slíka skoðun má aðeins framkvæma að fyrirmælum forstjóra. Ávallt 

skal þó fyrst leita eftir samþykki starfsmanns ef þess er kostur. Enda þótt starfsmaður neiti að veita slíkt samþykki 



 

 Nr. 10250 Útg. 1 4 

skal veita honum færi á að vera viðstaddur skoðunina. Geti starfsmaður ekki verið viðstaddur skoðunina sjálfur 

skal veita honum færi á að tilnefna annan mann í sinn stað. Ef ekki reynist unnt að gera starfsmanni viðvart um 

skoðunina fyrirfram skal honum gerð grein fyrir henni strax og hægt er. Starfsmaður á rétt á vitneskju um hver 

eða hverjir hafa skoðað einkatölvupóst hans. 

Skoðun á starfstengdum tölvupósti starfsmanns:  

Starfstengdan tölvupóst má skoða ef:  

a. Nauðsyn ber til vegna lögmætra hagsmuna samstæðunnar, s.s. til að finna gögn þegar starfsmaður er 

forfallaður, hefur látið af störfum eða grunur hefur vaknað um misnotkun eða brot í starfi. 

b. Nauðsyn ber til vegna tilfallandi atvika, s.s ef endurbætur, viðhald á tölvukerfum eða eftirlit með þeim 

leiða óhjákvæmilega til þess að tölvupóstur opnast eða þarf að opna. 

Skoðun á tölvupósti má þó aðeins framkvæma að fyrirmælum forstjóra, en ávallt skal kappkostað að leita eftir 

samþykki viðkomandi starfsmanns og veita honum kost á að vera viðstaddur skoðunina. Geti starfsmaður ekki 

verið viðstaddur skoðunina sjálfur skal veita honum færi á að tilnefna annan mann í sinn stað. Þetta á þó ekki við 

ef brýnir hagsmunir mæli gegn því að beðið sé eftir starfsmanni, s.s. í því tilviki þegar um er að ræða alvarlega 

bilun í tölvukerfinu, og ekki verði talið að einkalífshagsmunir starfsmanns vegi þyngra. Ríki um það vafi hvort svo 

sé má ekki skoða tölvupóstinn nema honum hafi fyrst verið veittur kostur á að vera viðstaddur skoðunina. 

Starfsmaður á rétt á vitneskju um hver eða hverjir hafa skoðað tölvupóst hans. 

 
Við starfslok skal starfsmanni gefinn kostur á að taka afrit af einkatölvupósti og í framhaldi ber starfsmanni að 

eyða einkatölvupósti sínum úr pósthólfi. Eftir að starfsmanni hefur sannanlega verið gefinn kostur á að eyða 

út einkatöluvpósti teljast þeir tölvupóstar sem eftir eru í pósthólfi starfsmanns eign fyrirtækisins.   

6. Miðlun persónuupplýsinga til þriðja aðila 

Félögin, hvert um sig, kunna að miðla persónuupplýsingum um starfsfólk sín á milli sem og til þriðju aðila, s.s. 

birgja, samstarfsaðila, verktaka og annarra þriðju aðila vegna vinnu þeirra fyrir félagið í tengslum við 

ráðningarsambandið. Einnig gæti persónuupplýsingum verið miðlað til þriðju aðila sem veita 

upplýsingatækniþjónustu og aðra þjónustu sem tengist vinnslu og er hluti af rekstri viðkomandi félags. Slíkir 

þriðju aðilar gætu verið staðsettir utan Íslands. Persónuupplýsingum verður þó aldrei miðlað utan Evrópska 

efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi persónuverndarlöggjafar. 

Persónuupplýsingar gætu verið afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli 

viðeigadi laga eða reglna, s.s. til Vinnueftirlitsins ef vinnutengt slys verður, til stéttarfélaga, lífeyrissjóða eða 

tryggingarfélaga. Einnig kann persónuupplýsingum að vera miðlað til þriðju aðila til að bregðast við löglegum 

aðgerðum eins og stefnum eða dómsúrskurði. Afhending getur einnig verið nauðsynleg í neyðarástandi eða til 

að tryggja öryggi starfsfólks eða þriðja aðila.  
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7. Hvernig er öryggi persónuupplýsinganna tryggt? 

Félögin, hvert um sig, leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana til að vernda 

persónuupplýsingar starfsfólks, með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Dæmi um slíkar öryggisráðstafanir eru 

aðgangsstýringar að kerfum þar sem upplýsingar um starfsfólk eru vistaðar. Þessum ráðstöfunum er ætlað að 

vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, 

afritun, notkun eða miðlun þeirra.  

8. Varðveisla persónuupplýsinga  

Persónuupplýsingar um starfsfólk eru eingöngu varðveittar eins lengi og þörf krefur miðað við tilgang 

vinnslunnar, nema annað sé heimilt eða skylt samkvæmt lögum. Félögunum kann að vera nauðsynlegt að 

varðveita persónuupplýsingar um starfsfólk eftir starfslok þess og er þá fyllsta öryggis gætt og upplýsingarnar 

aldrei geymdar lengur en nauðsynlegt telst vegna tilgangs vinnslunnar og aðeins lengur ef lög og reglur kveða 

svo á um. Starfsmaður getur alltaf, eftir að starfssambandi lýkur, óskað eftir frekari upplýsingum um vinnslu 

persónuupplýsinga með þvi að senda fyrirspurn á netfangið: personuvernd@osar.is. 

9. Aðgangur að þeim persónuupplýsingum sem félagið vinnur  

Starfsfólk eiga rétt á að fá aðgang og í ákveðnum tilvikum afrit af þeim persónuupplýsingum sem unnar eru um 

viðkomandi sem og upplýsingar um vinnsluna. Við ákveðnar aðstæður kann starfsmaður jafnframt að hafa 

heimild til að óska eftir því að persónuupplýsingum verði eytt eða að vinnsla þeirra verði takmörkuð. Þá á 

starfsmaður rétt á að fá persónuupplýsingar leiðréttar, séu þær rangar eða óáreiðanlegar. Því er mikilvægt að 

starfsmaður tilkynni um allar breytingar sem kunna að verða á persónuupplýsingum þeim sem starfsmaður hefur 

látið viðkomandi félagi í té, á þeim tíma sem við á. Auk þess kann að vera að starfsmaður eigi rétt á því að fá 

afriti af þeim upplýsingum sem hann hefur afhent viðkomandi félagi á tölvutæku formi, eða fengi þær sendar 

beint til þriðja aðila. Þegar persónuupplýsingar eru unnar um starfsmann á grundvelli lögmætra hagsmuna getur 

starfsmaður andmælt þeirri vinnslu.  

Framangreind réttindi starfsmanns eru þó ekki fortakslaus. Þannig kunna lög eða reglugerðir að heimila eða 

skylda félag til að hafna beiðni starfsmanns um að nýta umrædd réttindi. Ef starfsmaður vill neyta réttar síns ber 

honum að leita til persónuverndarfulltrúa samstæðunnar (personuvernd@osar.is). 

10. Telur þú að brotið hafi verið gegn persónuvernd þinni? 

Telji starfsmaður að brotið hafi verið gegn persónuvernd hans eða friðhelgi til einkalífs getur hann ætíð leitað 

til persónuverndarfulltrúa samstæðunnar sem hefur það hlutverk að fylgjast með því að vinnsla 

persónuupplýsinga sé í samræmi við persónuverndarlögin. Persónuverndarfulltrúi er algjörlega sjálfstæður í 
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störfum sínum innan samstæðunnar, bundinn þagnar- og trúnaðarskyldum og hefur meðal annars það hlutverk 

að upplýsa starfsfólk um réttindi þeirra á grundvelli persónuverndarlaga.  

Starfsmaður getur einnig leitað til trúnaðarmanns sem ber að taka við umkvörtunum starfsmanns og vera 

talsmaður hans telji hann að brotið hafi verið gegn persónuvernd hans. Að auki getur starfmaður hvenær sem 

er sent kvörtun til Persónuverndar ef hann er andvígur eða ósáttur við það hvernig unnið er með 

persónuupplýsingar um hann eða ef hann telur að slíkar upplýsingar séu ekki meðhöndlaðar á þann hátt sem 

lög um meðferð persónuupplýsinga kveða á um. Kvörtun má senda til Persónuverndar með tölvupósti á 

netfangið: postur@personuvernd.is eða með því að senda bréfpóst til: Persónuvernd, Rauðarárstígur 10, 105 

Reykjavík, Ísland. 

11. Hafa samband við persónuverndarfulltrúa 

Frekari fyrirspurnum, athugasemdum og ábendingum er unnt að beina til Helgu Björnsdóttur, 

persónuverndarfulltrúa samstæðunnar,  á netfangið: personuvernd@osar.is. 
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