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Skrá yfir vinnslur persónuupplýsinga hjá Vinnumálastofnun 
sbr. 30. gr. persónuverndarreglugerðar ESB 2018/679 

 

Samkvæmt 30. gr. persónuverndarreglugerðar ESB 2018/679 skal sérhver ábyrgðaraðili og 

vinnsluaðili halda skrá yfir vinnslustarfsemi sína. 

Vinnumálastofnun er nauðsynleg skráning og vinnsla persónuupplýsinga til að stofnuninni sé unnt 

að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þeim lögum sem henni er falin framkvæmd með.  Vinnslur 

eru unnar bæði handvirkt og sjálfvirkt. Í eftirfarandi skrá er má sjá samantekt yfir helstu vinnslur 

persónuupplýsinga hjá Vinnumálastofnun.  

 

Flokkur vinnslu. Lagaheimild fyrir vinnslu Tilgangur vinnslu 

Atvinnuleysistryggingar 
 

  

Almennar upplýsingar 1. mgr. 9. gr. laga nr. 

54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Upplýsingar um 

vinnusögu 

1. og 4. mgr. 9. gr., 1. mgr. 

13. gr. og 1. mgr. 16. gr. laga 

nr. 54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Tekjuupplýsingar 1. og 4. mgr. 9. gr. laga nr. 

54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar og 

greiðslur atvinnuleysisbóta 

Heilsufarsupplýsingar 1. og 4. mgr. 9. gr. laga nr. 

54/2006 og 11. gr. laga nr. 

55/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Upplýsingar um þjóðerni 1. mgr. 9. gr. laga nr. 

54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Upplýsingar um refsivist 1. mgr. og 4. mgr. 9. gr. laga 

nr. 54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar og 

greiðslur atvinnuleysisbóta 

Upplysingar um nám 1. og 4. mgr. 9. gr. og 1. mgr. 

13. gr.  laga nr. 54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

1. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 37. 

gr. laga nr. 54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar og 

greiðslur atvinnuleysisbóta 
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Vinnumiðlun 2. mgr. 9. gr., 13. og 14. gr. 

laga nr. 54/2006 og 2. mgr. 

7. gr. , 10. og 11. gr. laga nr. 

55/2005 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar, 

vinnumiðlun og greiðslur 

atvinnuleysisbóta 

Fjölskylduhagir 1. mgr. 9. gr. og 34. gr. laga 

nr. 54/2006 

Afgreiðsla umsóknar um 

atvinnuleysistryggingar og 

greiðslur atvinnuleysisbóta 

Upplýsingar um skuld við 

atvinnuleysistryggingarsjóð 

4. mgr. 39. gr. laga nr. 

54/2006 

Innheimta ofgreiddra 

atvinnuleysisbóta 

Fæðingar og 

foreldraorlof 

 
  

Almennar upplýsingar 2. mgr. 9. gr., 2. mgr. 15. gr. 

og 2. mgr. 23. gr. l. nr. 

95/2000 

Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Upplýsingar frá 

atvinnurekanda 

3. mgr. 11. gr., Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Tekjuupplýsingar 10. og 11. mgr. 13. gr., 3. og 

4. mgr. 15. gr. 

Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði  

Heilsufarsupplýsingar 8. gr., 3. mgr. 11. gr., 1. mgr. 

12. gr., 18. gr., 19. gr. 

Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Upplýsingar um þjóðerni 2. mgr. 9. gr., 12. mgr. 13. gr., 

4. mgr. 18. gr. og 4. mgr. 19. 

gr. l. nr. 95/2000 

Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Upplýsingar um refsivist 9. mgr. 8. gr., 12. mgr. 18. gr. 

og 15. mgr. 19. gr. l. nr. 

95/2000 

Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Upplýsingar um nám og 

námsframvindu 

1. og 2. mgr. 19. gr. l. nr. 

95/2000 

Afgreiðsla umsóknar um 

fæðingarstyrk 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

2. mgr. 9. gr. l. nr. 95/2000 Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

Fjölskylduhagir 8. gr., 18. gr. og 19. gr. Afgreiðsla umsóknar um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði 

eða fæðingarstyrks 

Upplýsingar um skuld við 

fæðingarorlofssjóð 

4. mgr. 15. gr. a. l. nr. 

95/2000 

Innheimta ofgreiddra 

fæðingarorlofsgreiðslna 

Ættleiðingastyrkir 
 

  

Almennar upplýsingar um 

foreldra 

6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 

Almennar upplýsingar um 

barn 

6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 

Upplýsingar um þjóðerni 6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 
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Forsamþykki 

dómsmálaráðherra til 

ættleiðingar 

6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 

Staðfesting erlends 

stjórnvalds um ættleiðingu 

6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 

Staðfesting sýslumanns á 

hinu erlenda bréfi 

6. gr. l. nr. 152/2006 Afgreiðsla umsóknar um 

ættleiðingarstyrk 

Ábyrgðasjóður launa 
 

  

Almennar upplýsingar 2. mgr. 12. gr. og/eða 19. gr. 

laga nr. 88/2003 

Afgreiðsla kröfulýsingar til 

Ábyrgðasjóðs launa 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

2. mgr. 12. gr. laga nr. 

88/2003 

Afgreiðsla kröfulýsingar til 

Ábyrgðasjóðs launa 

Fjárhagslegir hagsmunir / 

fjölskyldutengsl 

10., 11. og 2. mgr. 12. gr. laga 

nr. 88/2003 

Afgreiðsla kröfulýsingar til 

Ábyrgðasjóðs launa 

Tekjuupplýsingar 2. mgr. 12. gr., 19. gr. og 1. 

mgr. 25. gr. l. nr. 88/2003 

Afgreiðsla kröfulýsingar til 

Ábyrgðasjóðs launa 

Heilsufarsupplýsingar 2. mgr. 12. gr. laga nr. 

88/2003 

Afgreiðsla kröfulýsingar til 

Ábyrgðasjóðs launa 

Atvinnuréttindi 

útlendinga 

 
  

Almennar upplýsingar 1. mgr. 19. gr., 22. gr. og 1. 

og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Upplýsingar um þjóðerni 1. mgr. 19. gr., 22. gr. og 1. 

og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

1. mgr. 19. og 1. mgr. 25. gr. 

l. nr. 97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Tekjuupplýsingar 2. mgr. 25. gr. l. nr. 97/2002 Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Upplýsingar um brot gegn 

lögunum 

1. mgr. 25. gr. l. nr. 97/2002 Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Fjölskylduhagir 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 25. 

gr. l. nr. 97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 

Upplýsingar um nám 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 25. 

gr. l. nr. 97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi 

Upplýsingar um fyrri störf 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 25. 

gr. l. nr. 97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi 

Miðlun (samkeyrsla) 

nauðsynlegra upplýsinga til 

annarra stjórnvalda 

1. og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Afgreiðsla umsókna um 

atvinnuleyfi og eftirlit með 

lögunum 
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Starfsmannaleigur 
 

  

Almennar upplýsingar 1. mgr. 4. gr. l. nr. 139/2007 Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Upplýsingar um þjóðerni 1. mgr. 4. gr. l. nr. 139/2007 Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

1. mgr. 4. gr. l. nr. 139/2007 Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Tekjuupplýsingar 1. mgr. 10. gr. l. nr. 139/2007 

og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Almennar upplýsingar 2. gr. l. nr. 139/2007 Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Almennar upplýsingar 3. gr. l. nr. 139/2007 Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Miðlun (samkeyrsla) 

nauðsynlegra upplýsinga til 

annarra stjórnvalda 

4. mgr. 4. gr. l. nr. 139/2007 

og 1. og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Skráning og eftirlit með 

starfsmannaleigum 

Útsendir starfsmenn 
 

  

Almennar upplýsingar 1. mgr. 8. gr. l. nr. 45/2007 Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Upplýsingar um þjóðerni 1. mgr. 8. gr. l. nr. 45/2007 Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

1. mgr. 8. gr. l. nr. 45/2007 Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Tekjuupplýsingar 1. mgr. 13. gr. l. nr. 45/2007 

og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Almennar upplýsingar 10. gr. l. nr. 45/2007 Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Miðlun (samkeyrsla) 

nauðsynlegra upplýsinga til 

annarra stjórnvalda 

4. mgr. 8. gr. l. nr. 45/2007 

og 1. og 2. mgr. 25. gr. l. nr. 

97/2002 

Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Miðlun ráðningarsamnings 

til stéttarfélaga 

14. gr. l. nr. 45/2007 Skráning og eftirlit með 

útsendum starfsmönnum 

Greiðslur v/ 

vinnslustöðvun 

 
  

Almennar upplýsingar 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. 

l. nr. 51/1995 

Afgreiðsla umsókna um greiðslur 

vegna hráefnisskorts 

Tekjuupplýsingar 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. 

l. nr. 51/1995 

Afgreiðsla umsókna um greiðslur 

vegna hráefnisskorts 

Upplýsingar um 

stéttarfélagsaðild 

1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. 

l. nr. 51/1995 

Afgreiðsla umsókna um greiðslur 

vegna hráefnisskorts 

 

Skrá yfir vinnslur - nóvember 2018 


