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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 21. ágúst 2012

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd 
persónuupplýsinga í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ að því er varðar vélræna gagnavinnslu 

persónuupplýsinga (*)

(tilkynnt með númeri C(2012) 5704)

(2012/484/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB 
frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upp lýs-
inga (1), einkum 6. mgr. 25. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB er þess krafist að aðildar
ríkin sjái til þess að aðeins megi flytja persónuupplýsingar 
til þriðja lands ef það land tryggir fullnægjandi vernd og að 
farið hafi verið að lögum aðildarríkisins við framkvæmd 
annarra ákvæða tilskipunarinnar áður en flutningurinn á 
sér stað.

2) Framkvæmdastjórnin kann að komast að þeirri niðurstöðu 
að þriðja land tryggi fullnægjandi vernd. Sé svo er heimilt 
að flytja persónuupplýsingar frá aðildarríkinu án þess að 
frekari tryggingar sé krafist.

3) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB skal meta gagnavernd 
með hliðsjón af öllum kringumstæðum sem hafa áhrif 
á gagnaflutningsaðgerð eða röð gagnaflutningsaðgerða, 
einkum með tilliti til nokkurra þátta sem skipta máli 
varðandi flutninginn og skráðir eru í 25. gr. tilskipunar
innar.

4) Í ljósi þess hve ólíkar leiðir eru farnar að gagnavernd í 
þriðju löndum skal fara fram mat á fullnægjandi vernd 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 227, 23.8.2012, bls. 11. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 40/2013 frá 15. mars 
2013 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun 
og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(2) Bréf dagsett 31. ágúst 2011.

og allar ákvarðanir, sem eru byggðar á 6. mgr. 25. gr. 
tilskipunar 95/46/EB, skulu teknar og þeim framfylgt á 
þann hátt að það hafi hvorki í för með sér geðþóttabundna 
né óréttlætanlega mismunun gegn eða á milli þriðju landa 
þar sem skilyrði eru svipuð og skapi ekki heldur dulbúnar 
viðskiptahindranir, að teknu tilliti til skuldbindinga 
Evrópusambandsins á alþjóðavettvangi.

5) Í stjórnarskrá Austræna lýðveldisins Úrúgvæ, sem 
var samþykkt 1967, er ekki með skýrum hætti viður-
kenndur rétturinn til friðhelgi einkalífs og verndar 
persónuupplýsingum. Þó er skráin yfir grundvallarréttindi 
ekki lokuð skrá þar sem í 72. gr. stjórnarskrárinnar er 
kveðið á um að skráning réttinda, skuldbindinga og 
ábyrgða, sem ákvörðuð eru með stjórnarskránni, útiloki 
ekki önnur réttindi, sem eru óvéfengjanlegur réttur allra 
manna eða réttur sem leiðir af lýðræðislegu stjórnarfari. 
Í 1. gr. réttarreglunnar um verndun persónuupplýsinga 
og „Habeas Data“ lagaúrræðinu frá 11. ágúst 2008 (Ley 
No 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción 
de ‘Habeas Data’) er skýrt kveðið á um að „rétturinn til 
verndar persónuupplýsingum sé óvéfengjanlegur réttur 
allra manna og fellur því undir 72. gr. stjórnarskrár 
lýðveldisins“.   Í 332. gr. stjórnarskrárinnar er einnig 
kveðið á um að beita skuli ákvæðum þessarar stjórnarskrár 
þar sem viðurkennd eru réttindi einstaklinga og þeirra 
sem veita réttindi og leggja skyldur á herðar opinberum 
yfirvöldum, jafnvel þótt ekki sé til staðar tiltekin reglugerð.   
Í því tilviki skal frekar byggja á almennum meginreglum 
laga og almennt viðurkenndri hugmyndafræði með því 
að beita reglum sem liggja til grundvallar sambærilegum 
lögum.  

6) Lagareglur um vernd persónuupplýsinga í Austræna 
lýðveldinu Úrúgvæ eru að miklu leyti byggðar á reglum 
sem settar eru fram í tilskipun 95/46/EB og mælt er fyrir 
um í lögum nr. 18.331 um vernd persónuupplýsinga 
og í „Habeas Data“ lagaúrræðinu (Ley No 18.331 de 
Protección de Datos Personales y de Acción de ‘Habeas 
Data’) frá 11. ágúst 2008. Einstaklingar og lögaðilar falla 
þar undir.

7) Enn fremur er þessi lagagerð studd af tilskipun  
nr. 414/2009 frá 31. ágúst 2009, sem var samþykkt til 
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þess að skýra nokkur sjónarhorn gerðarinnar og til að 
mæla fyrir um ítarlegar reglur um skipulag, valdsvið og 
starfsemi eftirlitsyfirvalds á sviði upplýsingaverndar. Í 
inngangsorðum tilskipunarinnar er kveðið á um að aðlaga 
skuli réttarkerfi landsins á þessu sviði að réttarkerfi sem 
er almennt viðurkennt og sambærilegt, þ.e. sem liggur til 
grundvallar því kerfi sem innleitt hefur verið í löndum í 
Evrópu með tilskipun 95/46/EB.

8) Ákvæði um vernd upplýsinga er einnig að finna í 
allmörgum sértækum lögum sem mynda og setja reglur 
um gagnasöfn, þ.e. lög þar sem settar eru reglur um 
tilteknar opinberar skrár (opinber skjöl, atvinnuhúsnæði 
og vörumerki, skjöl einstaklinga, fasteignir, námugröft 
eða upplýsingar um fjárhagsstöðu). Að auki gilda lög nr. 
18.331 um þessar gerðir að því er varðar þau málefni sem 
falla ekki undir þessa sérstöku lagagerninga skv. 332. gr. 
stjórnarskrárinnar.

9) Gildandi lagareglur um gagnavernd í Austræna 
lýðveldinu Úrúgvæ ná yfir allar þær grundvallarreglur 
sem eru nauðsynlegar til að veita einstaklingum 
fullnægjandi vernd og í þeim er einnig kveðið á um 
undanþágur og takmarkanir til að vernda mikilvæga 
hagsmuni almennings. Þessar lagareglur um gagnavernd 
og undanþágur endurspegla meginreglurnar sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 95/46/EB.

10) Beiting lagareglnanna um gagnavernd er tryggð með 
stjórnsýslu og lagaúrræðum, einkum með „habeas data“ 
lagaúrræðinu, sem gerir skráðum aðila kleift að draga 
ábyrgðaraðila gagna fyrir dómstól til að framfylgja rétti 
hins fyrrnefnda til að hafa aðgang að, gera leiðréttingar 
á og eyða upplýsingum, og með óháðu eftirliti, sem 
framkvæmt er af eftirlitsyfirvöldum, einingu sem setur 
reglur um og hefur eftirlit með  persónuupplýsingum 
(Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 
(URCDP)), starfar algjörlega sjálfstætt og hefur  heimildir 
til rannsókna, íhlutunar og til að setja viðurlög, í samræmi 
við 28. gr. tilskipunar 95/46/EB. Enn fremur hafa allir 
hagsmunaaðilar rétt til að leita réttar síns fyrir dómstólum 
til að sækja skaðabætur vegna ólögmætrar meðferðar 
persónuupplýsinga.

11) Gagnaverndaryfirvöld Austræna lýðveldisins Úrúgvæ 
hafa lagt fram útskýringar og tryggingar fyrir því hvernig 
beri að túlka lög Austræna lýðveldisins Úrúgvæ og 
hafa lagt fram tryggingar fyrir því að löggjöf Austræna 
lýðveldisins Úrúgvæ um gagnavernd sé beitt í samræmi 
við slíka túlkun. Einkum hafa gagnaverndaryfirvöld 
Austræna lýðveldisins Úrúgvæ útskýrt að skv. 332. 
gr. stjórnarskrárinnar gilda lög nr. 18.331 til viðbótar 
við sérstök lög sem mynda og setja reglur um tiltekin 
gagnasöfn að því er varðar þau málefni sem falla ekki 
undir þessa sérstöku lagagerninga.  Þau hafa einnig 
útskýrt að í tengslum við skrárnar, sem um getur í 

Clið 9. gr. laga nr. 18.331 og þar sem ekki er krafist 
samþykkis hins skráða aðila fyrir vinnslu gagna, gilda 
lögin einnig, nánar tiltekið meginreglurnar um meðalhóf 
og endanlega lausn, réttindi skráðra aðila og að þeir séu 
undir eftirliti gagnaverndaryfirvalds.  Að því er varðar 
meginregluna um gagnsæi hafa gagnaverndaryfirvöld 
Austræna lýðveldisins Úrúgvæ tilkynnt að skyldan til 
að veita skráðum aðila nauðsynlegar upplýsingar gildi 
í öllum tilvikum. Að því er varðar réttinn til aðgangs 
hafa gagnaverndaryfirvöld útskýrt að nægilegt sé að 
skráður aðili sanni deili á sér þegar hann leggur fram 
beiðni. Gagnaverndaryfirvöld Austræna lýðveldisins 
Úrúgvæ hafa útskýrt að ekki sé hægt að skilja það svo 
að undanþágur varðandi meginregluna um alþjóðlega 
gagnaflutninga, sem mælt er fyrir um í lögum nr. 18.331, 
hafi víðtækari skírskotun en 1. mgr. 26. gr. tilskipunar 
95/46/EB.

12) Ákvörðun þessi tekur mið af þessum útskýringum og 
tryggingum og er því byggð á þeim.

13) Austræna lýðveldið Úrúgvæ hefur einnig verið aðili 
að mannréttindasáttmála Ameríku („Pact of San José 
de Costa Rica“) frá 22. nóvember 1969 en sáttmálinn 
öðlaðist gildi 18. júlí 1978 (3). Í 11. gr. sáttmálans er 
mælt fyrir um réttinn til friðhelgi einkalífs og í 30. gr. er 
kveðið á um að ekki sé heimilt að beita takmörkunum, 
sem heimilt er að setja á samkvæmt sáttmálanum, að því 
er varðar að fólk fái notið eða geti nýtt réttindi til frelsis 
sem viðurkennd eru í sáttmálanum, nema í samræmi 
við lög, sem eru samþykkt vegna almannahagsmuna og 
í samræmi við tilgang þess að slíkar takmarkanir voru 
innleiddar (30. gr.).  Þar að auki hefur Austræna lýðveldið 
Úrúgvæ samþykkt lögsögu Mannréttindadómstóls 
Ameríkuríkja. Á 1118. fundi aðstoðarmanna ráðherranna 
í Evrópuráðinu, sem var haldinn 6. júlí 2011, buðu 
aðstoðarmennirnir Austræna lýðveldinu Úrúgvæ að gerast 
aðili að samningnum um vernd einstaklinga varðandi 
vélræna vinnslu persónuupplýsinga (ETS nr. 108) og að 
viðbótarbókunum við hann (ETS nr. 118), í kjölfar þess 
að viðeigandi ráðgjafarnefnd hefði skilað jákvæðu áliti 
þar að lútandi (4). 

14) Austræna lýðveldið Úrúgvæ skal því teljast veita 
fullnægjandi vernd persónuupplýsinga eins og um getur 
í tilskipun 95/46/EB.

15) Í þessari ákvörðun skal fjallað um hvort fullnægjandi 
vernd sé veitt í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ með það 
í huga að uppfylla kröfur 1. mgr. 25. gr. tilskipunar 
95/46/EB. Hún skal ekki hafa áhrif á önnur skilyrði eða 

(3) Samtök Ameríkuríkja (OAS), safn sáttmálans nr. 36, 1144 UNTS 123. http://
www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html

(4) Evrópuráðið: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(201
1)1118/10.3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColo
rInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=F
DC864
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takmarkanir sem eru notuð til að framkvæma önnur ákvæði 
þeirrar tilskipunar sem varða vinnslu persónuupplýsinga í 
aðildarríkjunum.

16) Til að tryggja gagnsæi og til að gera lögbærum yfirvöldum 
í aðildarríkjunum kleift að vernda einstaklinga að því er 
varðar vinnslu persónuupplýsinga um þá, er nauðsynlegt 
að tilgreina undantekningartilvik þar sem réttlætanlegt er 
að stöðva tímabundið tilteknar gagnasendingar þrátt fyrir 
að vernd sé talin fullnægjandi.

17) Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd 
ákvörðunarinnar og greina nefndinni, sem komið 
var á fót skv. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB, frá öllum 
niðurstöðum þar að lútandi. Slíkt eftirlit skal m.a. fela í sér 
fyrirkomulag Austræna lýðveldisins Úrúgvæ sem gildir 
um gagnaflutninga innan ramma alþjóðlegra sáttmála.

18) Starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, sem komið var á fót skv. 29. gr. 
tilskipunar 95/46/EB, hefur skilað jákvæðu áliti um að 
vernd persónuupplýsinga sé fullnægjandi og tekið hefur 
verið tillit til þess við gerð þessarar ákvörðunar (5).

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1.  Með tilliti til 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB telst 
Austræna lýðveldið Úrúgvæ tryggja fullnægjandi vernd 
persónuupplýsinga sem eru fluttar frá Evrópusambandinu.

2.  Lögbæra eftirlitsyfirvaldið í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ, 
sem ber ábyrgð á beitingu lagareglna um vernd upplýsinga í 
Austræna lýðveldinu Úrúgvæ, er tilgreint í viðaukanum við 
þessa ákvörðun.

2. gr.

1.  Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum geta, án þess að 
það hafi áhrif á heimild þeirra til að grípa til aðgerða til að 
tryggja að farið sé að ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt 
samkvæmt öðrum ákvæðum tilskipunar 95/46/EB en 25. 
gr., beitt valdi sínu til að stöðva tímabundið gagnasendingar 
til viðtakanda í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ, í því skyni að 
vernda einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga 
um þá í eftirfarandi tilvikum:

(5) Álit nr. 6/2010/EB um vernd persónuupplýsinga í Austræna lýðveldinu 
Úrúgvæ. Má nálgast á vefsetrinu: http://ec.europa.eu/justice/policies/
privacy/docs/wpdocs/2010/wp177_en.pdf

a)  þar sem lögbær yfirvöld í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ 
hafa ákvarðað að viðtakandi brjóti gildandi reglur um 
vernd eða

b)  þar sem verulegar líkur eru á því að reglur um vernd séu 
brotnar, gild ástæða sé til að ætla að lögbært yfirvald í 
Austræna lýðveldinu Úrúgvæ geri ekki eða muni ekki gera 
nægilegar ráðstafanir í tæka tíð til að leysa málið sem um 
er að ræða, áframhaldandi gagnaflutningur mundi stofna 
hinum skráðu í hættu á að skaðast alvarlega og lögbær 
yfirvöld í aðildarríkjunum hafa gert verulegt átak í málinu 
til að veita þeim aðila viðvörun sem ber ábyrgð á vinnslunni 
og hefur staðfestu í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ og veitt 
honum tækifæri til andsvara.

2.   Tímabundinni stöðvun skal aflétt jafnskjótt og tryggt er 
að farið sé að reglum um vernd og viðkomandi lögbær yfirvöld 
aðildarríkjanna sem hlut eiga að máli hafa verið látin vita af 
því.

3. gr.

1.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án 
tafar um ráðstafanir sem eru gerðar á grundvelli 2. gr.

2.  Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tilkynna hvert 
öðru um þau tilvik þar sem aðgerðir aðila, sem tryggja skulu 
samræmi við reglur um vernd í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ, 
tryggja ekki slíkt samræmi.

3.  Ef upplýsingarnar, sem er aflað skv. 2. gr. og skv. 1. og 
2. mgr. þessarar greinar, leiða í ljós að einhver aðili, sem ber 
ábyrgð á að tryggja samræmi við reglur um vernd í Austræna 
lýðveldinu Úrúgvæ, gegnir ekki hlutverki sínu á skilvirkan hátt 
skal framkvæmdastjórnin tilkynna lögbæru yfirvaldi í Austræna 
lýðveldinu Úrúgvæ um það og, ef nauðsyn krefur, leggja fram 
drög að ráðstöfunum í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB með það fyrir 
augum að fella niður eða fresta gildistöku þessarar ákvörðunar 
eða takmarka gildissvið hennar.

4. gr.

Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd þessarar 
ákvörðunar og greina nefndinni, sem var komið á fót skv.  
31. gr. tilskipunar 95/46/EB, frá öllum niðurstöðum þar að 
lútandi, þar á meðal öllum gögnum sem geta haft áhrif á þá 
niðurstöðu í 1. gr. þessarar ákvörðunar að vernd í Austræna 
lýðveldinu Úrúgvæ sé fullnægjandi í skilningi 25. gr. tilskipunar 
95/46/EB og öllum tilvikum þar sem framkvæmd þessarar 
ákvörðunar hefur haft mismunun í för með sér.

5. gr.

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að fara 
að ákvörðun þessari innan þriggja mánaða frá því að tilkynnt 
var um hana.
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6. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 21. ágúst 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Viviane REDING

 varaforseti.

______

VIÐAUKI

Lögbæra eftirlitsyfirvaldið sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þessarar ákvörðunar:

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)
Andes 1365, Piso 8
Sími +598 2901 2929 Int. 1352
11.100 Montevideo
URUGUAY

Tölvupóstfang tengiliðs: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx

Kvartanir á Netinu: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx

Website: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx

________________________


