
Persónuverndarstefna – Smitrakning 

Vegna yfirstandandi faraldurs SARS-COV-2 veirunnar, sem veldur Covid-19 sjúkdóminum, hefur verið 
gripið til ýmissa úrræða til þess að hefta útbreiðslu farsóttarinnar. Þannig er einstaklingum sem greinast 
með sjúkdóminn gert að sæta einangrun og þeim sem hafa verið útsettir fyrir veirunni gert að sæta 
sóttkví. Til að ákvarða hverjir þurfa að sæta sóttkví fer fram smitrakning með því að afla upplýsinga frá 
hinum smitaða sjálfum, vinnustöðum, skólum eða öðrum sem veitt geta nauðsynlegar upplýsingar. 
Heimildir til að beita sóttkví, einangrun og smitrakningu má finna í 12. og 14. gr. sóttvarnalaga, nr. 
19/1997.   

Greinist þú með Covid-19 sjúkdóminn færð þú sendan hlekk á tölvupósti eða SMS-i í það tölvupóstfang 
eða símanúmer sem þú gafst upp þegar þú skráðir þig í sýnatöku.  Veljir þú að smella á hlekkinn birtist 
þér eyðublað þar sem þú ert beðinn um að gefa upplýsingar sem nýtast rakningateymi almannavarna við 
að forgangsraða einstaklingum eftir því hvaða þjónustu þeir þurfa eða því hversu brýnt er að hefja 
smitrakningu. Þá getur þú einnig valið hvort þú óskir eftir samtali við starfsmann rakningateymisins. Út 
frá þeim upplýsingum sem þú gefur metur rakningateymið hvort og þá hvenær hringt verður í þig til að 
afla frekari upplýsinga eða til að tilkynna þér um þá þjónustu sem þú óskar eftir s.s. dvöl í sóttvarnahúsi 
og flutningi þangað. Þá ert þú einnig beðinn um að veita upplýsingar um þá sem þú hefur umgengist 
síðusta daga.  

Starfsmenn rakningateymisins hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þú veitir. Allir starfsmenn hafa 
undirritað trúnaðaryfirlýsingu og/eða eru bundnir lögbundinni þagnarskyldu.  

Sóttvarnalæknir er ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við smitrakningu, sbr. 5. mgr. 
sóttvarnlaga.  

Nánari upplýsingar um einangrun, sóttkví og annað tengt Covid-19 má finna hér: 
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/ 

 

Hvaða persónuupplýsingar vinnum við? 

Við jákvæða greiningu berast upplýsingar til rakningateymis almannavarna frá Sýkla- og veirufræðideild 
Landspítalans um nafn, viðkomandi, veirumagn í sýni ásamt þeim upplýsingum sem þú gafst upp við 
skráningu í sýnatöku s.s. símanúmer, tölvupóstfang og kennitölu. 

Við smitrakningu, hvort heldur sem er með símtali til hins sýkta eða með eigin skráningum hans í 
eyðublað, er óskað eftir upplýsingum um ástæðu þess að þú fórst í sýnatöku, hvort þú sért með einkenni 
og þá upphafsdag þeirra, hvort þú hafir farið til vinnu eða skóla á rakningatímabili og þá hvar, hvort þú 
hafir verið í návígi við smitaðan einstakling og þá hvern, og hvort þú getir verið í eingangrun í húsnæði á 
eigin vegum eða óskir eftir dvöl í sóttvarnahúsi . 

Þá eru unnar persónuupplýsingar um þá einstaklinga sem er gert að sæta sóttkví, nafn, heimilisfang, 
kennitala, símanúmer, netfang og upplýsingar um niðurstöður sýnatöku. Einnig kunna að vera skráð 
tengsl við smitaðan einstakling þeim tilvikum sem þau liggja fyrir.  

Auk þessara upplýsinga eru í rakningakerfi vistaðar aðrar upplýsingar sem hinn smitaði eða einstaklingur 
í sóttkví veitir í samtali við starfsmenn rakningateymisins sé talið að þær nýtist við smitrakingu.  



 

 

 

Vinnsluheimild 

Vinnsla persónuupplýsinga byggir á heimildum og skyldum sóttvarnalæknis skv. sóttvarnalögum nr. 
19/1997, og gildandi reglugerðum sóttvarnaráðstafanir.  

Skv. 4. – 8. mgr. 12. gr. laganna er sóttvarnalækni heimilt að vinna allar þær persónuupplýsingar sem 
nauðsynlegt er til að rekja smit, að teknu tilliti til meginreglna persónuverndarlaga um meðalhóf og 
lágmörkun gagna og varðveislutíma. Þá er sóttvarnalækni heimilt að afla upplýsinga frá hverjum þeim 
einstaklingi eða lögaðila sem kann að búa yfir nauðsynlegum upplýsingum.  

Upplýsingar sem unnar eru í tengslum við smitrakningu skal ekki nýta í öðrum tilangi, sbr. 8. mgr. 12. gr. 
sóttvarnalaga. 

 

Miðlun persónuupplýsinga 

Upplýsingar sem unnar eru í tengslum við smitrakningu kann að vera miðlað til annarra aðila sem þurfa á 
þeim að halda starfs síns vegna s.s. lögreglu, aðila sem annast sjúkraflutninga og slökkviliðs. Þá er 
upplýsingum miðlað til þeirra sem sjá um rekstur sóttvarnahúsa, eða annast flutning á sóttvarnarhús, ef 
einstaklingar óskar eftir því að dvelja þar.  

Öryggi persónuupplýsinga 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að tryggja öryggi við alla vinnslu persónuupplýsinga í þeim tilgangi að 
koma í veg fyrir að þær verði aðgengilegar óviðkomandi, þær misnotaðar, þeim breytt, eytt eða þær 
gerðar aðgengilegar.  

Öll samskipti eru milli vefsíðu og gagnagrunna eru í gegnum dulkóðaðar tengingar. Aðgengi að 
gagnagrunnum er stýrt með öruggri auðkenningu og innskráningu og haldinn er skrá yfir innskráningar. 
Aðgengi er aðeins veitt þeim sem nauðsynlega þurfa starfs síns vegna.  

Allri gagnagrunnar eru hýstir í öruggu umhverfi, dulkóðaðir og varðir með eldveggjum. Sjálfvirk vöktun er 
vegna tölvuárása og tilrauna til að brjótast inn í gagnagrunna.  

 

Þín réttindi 

Þú átt rétt á að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar hafa verið skráðar um þig, ásamt því að fá 
afhent eintak af slíkum gögnum.  

Þú átt rétt á að fara fram á að rangar persónuupplýsingar séu leiðréttar og að upplýsingum sé eytt. Þú 
átt einnig rétt á því að mótmæla vinnslu persónuupplýsinga og óska eftir því að vinnsla þeirra sé 
takmörkuð.  



Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúa embættis landlæknis með tölvupósti 
á personuvernd@landlaeknir.is eða í síma 510-1900, óskir þú eftir frekari upplýsingum um vinnslu 
persónuupplýsinga eða til að koma á framfæri ábendingum sem varða hana. Þá er einnig hægt að senda 
póst merktan persónuverndarfulltrúi til Embætti landlæknis, Katrínartúni 2, 6. hæð, 105 Reykjavík. 

 

Teljir þú að vinnsla persónuupplýsinga sé ekki í samræmi við þau lög sem um hana gilda getur þú sent 
erindi til Persónuverndar, postur@personuvernd.is. 

 


