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Hesin bóklingur og tey viðurskifti, ið verða umrødd, gevur einans eina yvirskipaða innleiðslu í dátuverndarlógini. Tað kunnu verða onnur 

týðandi viðurskifti at taka fyrilit fyri, og sum eru avgerandi fyri, um eitt felag, stovnur ella almennur myndugleiki skal eftirlíka lógina. Tilfarið 

er ikki og kann ikki javnsetast við fakliga ella løgfrøðiliga ráðgeving innan dátuvernd. Januar átekur sær onga ábyrgd fyri møguligt tap, sum 

avleiðing av útsøgnum ella gerðum, ið eru grundaðar á tilfarið í hesum bóklingi.
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HVAT ER EIN PERSÓNUPPLÝSING? 

Hugtakið persónupplýsingar skal skiljast í breiðum høpi. Ein persónupplýsing er allýst, sum ein og hvør 

upplýsing ella meting, sum beinleiðis ella óbeinleiðis kann eyðmerkja ein likamligan persón. Hettar merkir, at 

ein persónupplýsing kann vera meira enn eitt navn, bústaður ella telefonnummar. 

Dátuverndarlógin skilir persónupplýsingar í ymsar bólkar, og eru ásetingarnar ymiskar, alt eftir, um talan er um 

vanligar-, viðkvæmar- ella aðrar persónupplýsingar, ið krevja serliga vernd. 

 

     

Vanligar 

persónupplýsingar 
 

Viðkvæmar 

persónupplýsingar 
 

Aðrar persónupplýsingar, 

ið krevja serliga vernd 

Alllar upplýsingar, ið beinleiðis 

ella óbeinleiðis kunnu 

eyðmerkja ein likamligan 

persón. Hetta kann vera: 

 

 Viðkvæmar persónupplýsingar 

eru ítøkiliga nevndir í 

dátuverndarlógini. Hesar eru 

upplýsingar um: 

 

 Aðrar upplýsingar, ið krevja 

serliga vernd eru ikki 

nágreiniliga nevndar í lógini, 

men seta hesar størri krøv til 

dátuverndina fyri at verja 

rættindi hjá einstaklinginum. 

 

◼ Navn, bústaður og 

samskiftisupplýsingar 
 

◼ Arbeiðsheiti, útbúgving og 

royndir 
 

◼ Lønarupplýsingar og 

avriksmetingar 
 

◼ IP adressur og farspor ID 

(cookies) 
 

◼ Gjaldkortsupplýsingar 
 

◼ Hurðaloggur 
 

◼ Lokatiónsdátur (GPS) 
 

◼ Alt annað, ið kann 

eyðmerkja skrásetta 

 ◼ Húðarlit, ættarslag ella 

etniskan uppruna 
 

◼ Politiska, átrúnaðarliga ella 

heimspekiliga sannføring 
 

◼ Yrkisfelagsligt tilknýti 
 

◼ Ílegu- og biometriskar dátur 

til eintýtta eyðmerking 
 

◼ Heilsuupplýsingar 
 

◼ Kynslig viðurskifti 
 

◼ Revsiverd viðurskifti 
 

◼ Munandi sosialar 

trupulleikar og onnur heilt 

privat viðurskifti 

 Tað kann verða trupult at meta 

um, hvørjar persónupplýsingar 

koma undir hendan bólk. 

Avgerandi er tó, um 

upplýsingarnar í allari vanligari 

áskoðan, eyðsýnligt ikki eiga at 

koma óviðkomandi til 

kunnleika. 

 

Hetta kann m.a. verða 

upplýsingar, ið kunnu misnýtast 

til samleika- ella fíggjarligan 

stuldur, um tær koma í skeivar 

hendur. Tær kunnu eisini verða 

aðrar serliga trúnaðarligar 

upplýsingar, sum ikki 

nágreiniliga eru nevndar sum 

viðkvæmar persónupplýsingar. 
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MEGINREGLAN Í LÓGINI 

Endamálið við dátuverndarlógini er at tryggja vernd hjá einstaklinginum í sambandi við viðgerð av 

persónupplýsingum, umframt at loyva feløgum, stovnum og almennum myndugleikum frían flutning av 

persónupplýsingum undir ávísum fyritreytum. 

Lógin ásetur nakrar meginreglur, ið eru galdandi fyri alla viðgerð av persónupplýsingum. Hesar eru: 

 

 1 
Lógligheit, rímiligheit og gjøgnumskygni: Persónupplýsingar skulu viðgerast á ein lógligan og 

rímiligan hátt umframt, at skrásetti skal verða kunnaður um, hvussu teirra persónupplýsingar verða 

nýttar. 

  
 

 2 
Endamálsavmarking: Persónupplýsingar skulu savnast til ítøkilig og heimilað endamál og ikki 

viðgerast víðari á ein ósamsvarandi hátt við uppruna endmálið, tær vóru savnaðar til. 

  
 

 3 
Dátuminimering: Savnaðar persónupplýsingar skulu verða avmarkaðar til tað, ið er neyðugt og 

nøktandi til endamálið við viðgerðini. Óneyðugar persónupplýsingar skulu tískil ikki savnast. 

  
 

 4 
Rættleiki: Persónupplýsingar eru rættar og dagførdar. Neyðug stig skulu takast fyri at tryggja, at 

skeivar persónupplýsingar verða rættaðar. 

  
 

 5 
Goymsluavmarking: Persónupplýsingar skulu ikki varðveitast longri enn neyðugt. Er ikki ein 

heimilaður tørvur á upplýsingunum, skulu hesar strikast ella gerast dulnevndar, soleiðis at ikki ber 

til at eyðmerkja skrásetta aftur. 

  
 

 6 
Integritetur og trúnaður: Persónupplýsingar skulu viðgerast á ein tryggan hátt, sum avmarkar 

váðan fyri, at hesar tilætlað ella ótilætlað vera óheimilað ella ólógliga mistar ella latnar 

óviðkomandi ella í aðrar mátar viðgjørdar í stríð við lógina. 

  
 

 7 
Ábyrgd og próvbyrða: Feløg, stovnar og almennir myndugleikar hava umvenda próvbyrðu og 

eina skyldug til at kunna vísa á, at meginreglan í lógini verður hildin. 
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FYRITREYTIR FYRI VIÐGERÐ 

Áðrenn ein viðgerð av persónupplýsingum fer fram, skal hendan verða grundað á eina lógliga heimild. Tað 

finnast ymsar heimildir fyri viðgerð av persónupplýsingum, nakrar av hesum eru lýstar niðanfyri fyri vanligar 

ella viðkvæmar persónupplýsingar: 

 

   

Vanligar persónupplýsingar  Viðkvæmar persónupplýsingar 

◼ Skrásetti hevur givið samtykki 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina avtalu, 

har skrásetti er avtalupartur 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina rættarliga 

skyldu, sum áliggur dátuábyrgdaranum 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at verja altumráðandi 

áhugamál hjá skrásetta ella øðrum persóni 
 

◼ Viðgerðin er neyðug til tess at røkja samfelags-

áhugamál ella uppgávur undir almennari 

myndugleikaútinnan 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at kunna fylgja einum 

heimilaðum áhugamáli, sum ikki gongur fram 

um áhugamálini ella grundleggjandi rættindi 

hjá skrásetta. 

 ◼ Skrásetti hevur givið nágreiniligt samtykki til 

nágreinað endamál 
 

◼ Viðgerðin er heimilað í lóg 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at halda starvs-

rættarligar skyldur 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at verja altumráðandi 

áhugamál hjá skrásetta ella øðrum persóni 
 

◼ Viðgerðin verður framd av almannagagnligum 

felagi ella grunni og ikki latnar víðari uttan 

samtykki 
 

◼ Viðgerðin viðvíkur persónupplýsingum, sum 

eyðsýnt eru almannakunngjørdar av skrásetta. 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri, at rættarkrav kann 

sannast, gerast galdandi ella verjast 
 

◼ Viðgerðin er neyðug fyri at fáa haldgóða 

fyribyrgjandi sjúkraviðgerð av starvsfólkum 

innan heilsuverkið 

 

Tá ein av heimildunum verður nýtt sum viðgerðarheimild, er tó umráðandi um aðrar fyritreytir og ásetingar eru 

og kunnu hava ávirkan á heimildina.  

Eitt dømi kann verða, at samtykki skal verða latið sum sjálvboðið viljaboð frá skrásetta. Hettar merkir, at eitt 

samtykki millum arbeiðsgevara og arbeiðstakara ikki er lógligt, um tað kann føra til setanarrættarligar 

avleiðingar, um arbeiðstakarin noktar at geva sítt samtykki til ávísa viðgerð.  

Harumframt eru nógv onnur viðurskifti, ið kunnu hava týdning m.a., um talan er um viðgerð av upplýsingum 

viðvíkjandi persónstalinum, revsiverd viðurskifti ella børnum undir 13 ár. 
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RÆTTINDI HJÁ SKRÁSETTA 

Eitt av endamálunum við lógini, er at tryggja skrásetta ávís rættindi. Harumframt gevur lógin eisini skrásetta 

nøkur rættindi, sum feløg, stovnar og almennir myndugleikar hava skyldu til at halda. Rættindi hjá skrásetta 

eru: 

 

 1 
Kunning: Skrásetti hevur rætt til at fáa eina kunning um hvørjar persónupplýsingar verða 

savnaðar, og hvussu hesar verða viðgjørdar 

  
 

 2 
Innlit: Skrásetti hevur rætt til innlit í, hvørjar persónupplýsingar verða viðgjørdar um seg, undir 

hesum at móttaka eitt avrit av hesum upplýsingum 

  
 

 3 Rætting: Eru persónupplýsingar skeivar, hevur skrásetti rætt til at fáa hesar rættaðar 

  
 

 4 Striking: Skrásetti hevur undir ávísum umstøðum rætt til at fáa sínar persónupplýsingar strikaðar  

  
 

 5 
Viðgerðaravmarking: Undir ávísum umstøðum kann skrásetti krevja, at avmarkingar verða settar 

fyri viðgerðini av hansara persónupplýsingum 

  
 

 6 
Dátuflutning: Skrásetti hevur rætt at fáa sínar persónupplýsingar, sum hann sjálvur hevur latið, á 

einum skipaðum, vanligum og teldutøkum sniði. 

  
 

 7 
Mótmæli: Skrásetti kann mótmæla viðgerðir, ið eru grundaðar á samtykki, samfelag- ella 

heimilað áhugamál. 

 

Rættindini omanfyri eru nøkur grundleggjandi rættindi hjá skrásetta, harumframt fyriliggja onnur viðurskifti, ið 

kunnu hava týdning í sambandi við svarið av einari umbøn frá skrásetta, undir hesum krøv og møguligar 

avmarkingar til svarið. Niðanfyri er nøkur av fleiri krøvunum og avmarkingunum lýstar: 

 

   

Krøv 

◼ Umbønin skal svarast innan 4 vikur 
 

◼ Umbønin skal vera ókeypis fyri skrásetta 
 

◼ Umráðandi er at sanna samleikan á skrásetta og 

avmarkað váðan fyri, at óviðkomandi móttekur 

upplýsingarnar 
 

◼ Verður umbønin latin elektroniskt, skal hon 

svarast elektroniskt 

 

Avmarkingar 

◼ Er umbønin stór og torgreidd, kann svarið 

leingjast við 8 vikum 
 

◼ Er umbønin greitt ógrundað ella órímilig, kann 

dátuábyrgdarin nokta ella krevja gjald fyri svarið 
 

◼ Kunningarskyldan er ikki galdandi, um tað er 

ógjørligt ella órímiliga torført at halda skylduna 

ella um upplýsingarnar eru í trúnaði sambært 

lógarásettari tagnarskyldu 
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VEITARAR OG AVTALUR 

Eitt felag, stovnur ella almennur myndugleiki er sum meginregla dátuábyrgdari av teimum viðgerðum, har 

viðkomandi avger endamálið og við hvørjum hjálpartólum persónupplýsingarnar verða viðgjørdar. Hettar kann 

m.a. verða viðgerð av lønarviðurskiftum hjá starvsfólki ella fyrisiting av kunda- og veitarasamstørvum. 

Ein dátuviðgeri er ein, ið viðger persónupplýsingar vegna og eftir boðum frá dátuábyrgdaranum. 

Dømir upp á ein dátuviðgera kunnu verða ein veitari av teldupostskipan, bókhaldsskipan, HR-skipan ella aðrari 

skipan, har persónupplýsingar verða varðveittar ella í aðrar mátar viðgjørdar. Annað dømi kann verða eitt 

uttanhýsis bókhaldsvirki, ið hjálpir einum felagið við bókhaldi ella lønarflytingum. 

Ein dátuábyrgdari kann einans nýta dátuviðgerar, ið kunnu veita fullgóða trygd fyri, at hóskandi tøknilig og 

bygnaðarlig trygdartiltøk eru sett í verk. Hetta verður millum annað avtala í einari bindandi avtalu 

(dátuviðgerðaravtalu) millum partarnar, sum ásetur, at dátuviðgerin: 

 

 1 Einans viðger persónupplýsingar eftir skjalfestum boðum 

  
 

 2 Tryggjar, at teir persónar, ið fáa heimild at viðgera persónupplýsingarnar, hava tagnarskyldu 

  
 

 3 Fær loyvi frá dátuábyrgdaranum at nýta aðrar undirdátuviðgerar 

  
 

 4 Hevur sett í verk hóskandi tøknilig og bygnaðarlig trygdartiltøk 

  
 

 5 Stuðlar dátuábyrgdaranum við at svara umbønum frá skrásetta 

  
 

 6 
Hjálpir dátuábyrgdaranum at tryggja viðgerðartrygd, handfaring av trygdarbrotum og 

avleiðingargreiningum um tílík verður neyðug 

  
 

 7 
Strikar ella letur aftur persónupplýsingar, tá viðgerðin er liðug, um ikki tað er álagt 

dátuviðgeranum, sambært lóggávu at varðveita hesar 

   

 8 
Letur dátuábyrgdaranum neyðugar upplýsingar fyri at kunna vísa á, at krøvini um nýtslu av 

dátuviðgera verða hildin 
   

 9 Fær í lag og hjálpir við skoðan 

 

Omanfyri er ein lýsing av krøvunum til eina dátuviðgerðaravtalu millum dátuábyrgdara og dátuviðgera. Er talan 

um eitt felags samstarv millum tveir dátuábyrgdarar, eru onnur avtaluviðurskifti neyðug. Harumframt er talan 

um ein dátuviðgera í ótryggum triðjalandi, eru aftur onnur avtaluviðurskifti og avleiðingarmetingar neyðugar.  
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FLUTNINGUR TIL ÚTLOND 

Flutningur til útlond kann verða um persónupplýsingar verða sendar móttakara í útlondum ella í sambandi við 

nýtslu av dátuviðgera í útlondum. Móttakaralond kunnu tó býtast í ymsar bólkar, og eru krøvini til lógligan 

flutning ymisk, alt eftir hvørt móttakaralandið er innanfyri ESB, góðkent sum triðjaland við nøktandi 

verndarstøði ella, um talan er um flutning til eitt ótrygt triðjaland, undir hesum USA. 

 

     

Flutningur innan  

ES/ESB 
 

Flutningur til  

góðkend triðjalond 
 

Flutningur til 

ótrygg triðjalond 

Dátuverndarlógin loyvir fríum 

flutningi av persónupplýsingum 

til lond innanfyri ESB (Evropiska 

Búskaparliga Samstarvið), t.e. ES 

londini umframt Ísland, Norra 

og Liktinstein. 

 

Hettar merkir, fyri nýtslu av 

einum dátuviðgera, har viðgerð 

fer fram innan ESB, eru somu 

reglur galdandi, eins og talan 

var um føroyskan dátuviðgera. 

 

 

 Umframt ESB londini eru ávís 

lond góðkend og mett at hava 

eitt nøktandi verndarstøði, og 

kunnu persónupplýsingar frítt 

flytast til hesi lond: 

 

Andorra, Argentina, Gibraltar, 

Guernsey, Isle of Man, Ísrael, 

Japan, Jersey, Kanada (tó bert 

um flutningurin er til vinnuligar 

fyritøkur), Ný Sæland, UK, Sveis, 

Uruguai og Suðurkorea (tó við 

avmarkingum fyri átrúnaðarligir 

felagsskapir, politiskir flokkar og 

dátuábyrgdarar undir eftirliti av 

Financial Services Commission). 

 Verða persónupplýsingar fluttar 

til eitt triðjaland, ið ikki verður 

mett at hava eitt nøktandi 

verndarstøði, skulu tiltøk setast í 

verk fyri at tryggja fullgóða 

verju av rættindinum hjá 

skrásetta. 

 

Stóra avbjóðingin við flutningi 

til útlond er, at USA, harav ein 

stórur partur av heimsins KT-

veitarum eru, verður mett sum 

eitt ótrygt tiðjaland uttan so, at 

trygdartiltøk, ið viga upp ímóti 

váðanum verða sett í verk. 
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DÁTUVERND OG KT-TRYGD 

Dátuverndarlógin ásetir, at dátuábyrgdarar skulu seta hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk í verk, fyri at 

tryggja, at dátuverndarlógin verður hildin umframt og avmarkar váðan fyri týðandi trygdarbrotum. 

Niðanfyri eru nøkur tiltøk, ið kunnu verða við til at styrkja um KT-trygdina og verja dátuábyrgdaran móti 

innanhýsis ella uttanhýsis hóttanum, ið kunnu seta persónupplýsingarnar í vanda. Trygdartiltøkini niðanfyri eru 

tó einans nøkur av fleiri trygdartiltøkum, ið kunnu verða sett í verk. 

 

   

Atgongdarstýring 

Set í verk sterka atgongdarstýring, sum tryggjar, at 

einans heimilaðir brúkarar fáa atgongd til neyðugar 

dátur. 

 

Fleirstigagóðkenning (MFA) 

Virkja fleirstigagóðkenning á skipanum, soleiðis at 

meira enn eitt loyniorð krevst fyri innriting. Hetta 

kann verða eini SMS-boð, fingramerki ella annað 

aftrat einum loyniorði. 

   

Bronglan 

Avmarkað váðan fyri, at óviðkomandi ikki fáa 

atgongd til upplýsingarnar við at tryggja, at hesar 

eru hóskandi bronglaðar undir flutningi og 

varðveitslu. 

 

Trygdaravriting 

Tryggja, at nøktandi trygdaravrit verða tikin av 

øllum týðandi dátum. Møguleiki er eisini at gera 

skipaðar royndir av trygdaravritinum fyri at 

staðfesta, um hettar virkar sum ætlað. 

   

Netverkstrygd 

Set upp sterkar firewalls og skipanir, ið yvirvekja og 

kunnu steðga álopum frá netinum. Segmentering 

kann eisini nýtast fyri at halda kritiskar skipanir 

uttanfyri atgongd til alnótina. 

 

Dagføringar 

Tryggja, at nýggjastu trygdardagføringarnar eru 

lagdar inn soleiðis, at skipanir og teldur eru vardar 

móti kendum veikleikum. 

   

Veitarastýring 

Tryggja, at veitarar hava bundið seg til at fylgja 

ávísum KT-trygdartiltøkum. Hetta kann gerast við 

dátuviðgerðaravtalum. Trygdin hjá veitaranum 

kann sannast, við at umbiðja eina ISAE 3000 ella 

líknandi váttan frá veitaranum. 

 

Tilvitan um dátuvernd og KT-trygd 

Umráðandi er, at starvsfólk hava eina yvirskipaða 

tilvitan um KT-trygd og teirra ábyrgd í sambandi 

við persóndátuvernd. Nógv trygdarbrot henda 

orsakað av menniskjaligum misgerðum, ið kundu 

verið sloppin undan við øktari tilvitan og 

uppmerksemi. 
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TRYGDARBROT OG HANDFARING 

Hóast tøknilig og bygnaðarlig tiltøk verða sett í verk, kann tað altíð fyrikoma, at trygdarbrot henda og 

persónupplýsingar verða mistar, koma óviðkomandi til kunnleika ella í aðrar mátar viðgjørdar á ein hátt, ið kann 

ávirka rættindi hjá skrásetta. Eitt trygdarbrot kann alt eftir vavi og umstøðum fáa ymsar avleiðingar fyri skrásetta, 

undir hesum: 

 

  
Fíggjarligt tap: Sum avleiðing av samleikastuldri ella aðrari svikagerð, kunnu óviðkomandi misnýta 

gjaldskortsupplýsingar ella onnur fíggjarlig viðurskifti hjá skrásetta 

  
 

  
Skaða á umdømið: Eitt trygdarbrot kann skaða umdømið hjá skrásetta, um millum annað viðkvæmar 

persónupplýsingar verða gjørdar almennar 

   

  
Mist ræðið: Skrásetti hevur ávís rættindi til at avgera, hvussu persónupplýsingarnar verða viðgjørdar. Eitt 

trygdarbrot umfatandi teldupostbústaðir kann føra til óynsktar lýsingar ella phishing-álop móti skrásetta 

  
 

  
Sálarligan skaða: Skrásetti kann eisini alt eftir umstøðunum vera fyri sálarligum skaða, so sum strongd, 

angist sum avleiðing av einum trygdarbroti. 

   

  
Rættarligar avleiðingar: Trygdarbrot kunnu eisini føra til rættarligar avleiðingar fyri skrásetta, undir hesum 

setanarrættarligar avleiðingar, endurgjaldskrøv ella líknandi. 

 

 

Hvørjar skyldur fyriliggja fyri handfaring og fráboðan av einum trygdarbroti, velst um leiklutin hjá 

dátuábyrgdaranum, umframt hvønn váða eitt trygdarbrot førir til, fyri rættindi hjá einstaklinginum. Váðin og 

tilhoyrandi handfaring er lýst niðanfyri: 

 

Trygdarbrotið verður:  
Skrásetast 

innanhýsis 
 

Fráboða 

Dátueftirlitinum 
 

Fráboða  

skrásetta 

Ósannlíkt til ein váða  ✖     

Til ein váða  ✖  ✖   

Til ein stóran váða  ✖  ✖  ✖ 

 

Verður álagt dátuábyrgdaranum at fráboða eitt trygdarbrot til Dátueftirlitið, skal hetta gerast uttan óneyðugt 

drál og um gjørligt innan 72 tímar eftir, at hesin er vorðin kunnugur við brotið. Tískil er umráðandi, at starvsfólk 

eru tilvitað um, hvat eitt trygdarbrot er, og hvussu hetta skal handfarast. Hettar verður gjørt við 

tilvitanartiltøkum (awareness), umframt at hava eina greiða mannagongd fyri handfaring av møguligum 

trygdarbrotum. 
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OKKARA TILGONGD 

Havandi í huga, at lógin og dátuverndarsiðvenjur kunnu verða torgreiddar, umframt at eingin dátuábyrgdari 

ella dátuviðgeri er eins, er neyðugt at hava eina skipaða verkætlanartilgongd, ið tryggjar, at nøktandi fyrilit 

verður tikið fyri øllum týðandi viðurskiftum. 

 

  

 

1.  Stig - Kortlegging av viðgerðum og persónupplýsingum 
 

Fyrsta stig er at kortleggja hvørjar virkisgongdir viðgera persónupplýsingar, umframt hvørji sløg av 

persónupplýsingum talan er um. Harumframt eigur at verða staðfest, hvørjar skipanir verða nýttar, hvar 

og hvussu leingi upplýsingarnar verða varðveittar, hvør hevur atgongd til hesar, og hvussu tær verða 

nýttar. 

 

   

  

 

2. Stig – Váðameting og tørvsmeting 
 

Eftir at hava nágreinað, hvørjar og hvussu persónupplýsingarnar verða viðgjørdar, er møguligt at gera eina 

váðameting fyri at staðfesta møguligar hóttanir, ið kunnu føra til, at rætturin hjá skrásetta ella 

dátuverndarlógin ikki verður hildin. Hettar umfatar millum annað um viðgerðirnar eftirlíka meginregluna í 

lógini, um skrásetti fær nøktandi kunning, um veitarar veita fullgóða trygd, og um viðgerð fer fram í 

ótryggum triðjalandi, ella um óviðkomandi kunnu fáa atgongd til persónupplýsingarnar, ella um tað 

fyriliggja aðrar hóttanir á persóndátutrygdina. 

 

   

  

 

3. Stig - Verkseting av tøkniligum og bygnaðarligum tiltøkum 
 

Eftir at ein váðameting er gjørd og tørvurin nágreinaður er møguligt at leggja eina ætlan fyri, hvørji tøknilig 

og bygnaðarlig tiltøk skulu setast í verk. Hettar kann umfata tillagingar og uppraðfesting á 

KT-trygdarøkinum umframt verkseting av politikkum og mannagongdum, so sum ein KT-Trygdarpolitikk, 

dátuverndarpolitikk ella eina ætlan fyri varðveitslu og striking av dátum umframt eina mannagongd fyri 

handfaring av trygdartiltøkum. Eitt týðandi stig er eisini at tryggja, at starvsfólk eru tilvitað um viðkomandi 

ásetingar í dátuverndarlógini, galdandi politikkir og mannagongdir umframt grundleggjandi KT-trygd á 

nýtslustøði. 

 

   

  

 

4. Stig – Framhaldandi eftirlíkan 
 

Seinasta stig er at tryggja eina áhaldandi eftirmeting av, um dátuverndarlógin verður eftirlíkað. Hetta kann 

umfata eina regluliga gjøgnumgongd av innanhýsis viðgerðum umframt eina skoðan av undirveitarum. 

Harumframt er eisini viðkomandi við ávísum millumbili at endurskoða verandi arbeiði frá stig 1, 2 og 3 

omanfyri.  
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Jóhan Martin Jacobsen 

KT-grannskoðari, CISA, CRISC, 

CDPSE, deildarleiðari 

55 17 40 

JMJ@JANUAR.FO 

 

Jóhan Martin Jacobsen hevur 

20+ ára royndir sum KT-

grannskoðari. Hann hevur 

arbeitt við einum breiðum skara 

av kundum og uppgávum. 

Jóhan Martin er góðkendur av 

FMR at gera skoðan av grein 7 

stovnum. 

Kristian Vágsheyg Kruse 

KT-grannskoðari, 

cand.merc.aud, CISA 

55 17 22 

KK@JANUAR.FO 

 

Kristian V. Kruse hevur starvast á 

Januar síðani nov. 2020. Áðrenn 

hetta starvaðist hann hjá EY í 

Keypmannahavn, har hann 

hevur arbeitt sum KT-grann-

skoðari og ráðgevi. Kristian er 

góðkendur av FMR at gera 

skoðan av grrein 7 stovnum. 

Hanus á Bøgarði 

KT-grannskoðari, HD-R, CIPP/E 

55 17 37 

HAB@JANUAR.FO 

 

Hanus á Bøgarði hevur starvast 

sum KT-grannskoðari hjá Januar 

í fleiri ár. Hanus hevur GDPR 

sum serøki og hevur CIPP/E 

sertifikat (Certified Information 

Privacy Professional/Europe)æ 

 

“Verkseting og fullfígging av eini GDPR-verkætlan fyri 

at eftirlíka krøvunum kann verða ein stór uppgáva, 

hetta kann tó avgreiðast skjótt og væl við hjálp av 

einum toymi við drúgvum royndum og serkunnleika 

innan økið” 


