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VALID-
ER TÍTT

Hesin bóklingur er um at verja tínar
persónsupplýsingar. Bóklingurin greiðir frá, hvussu
tínar persónsupplýsingar kunnu koma á skeivar
hendur og verða brúktar á óhepnan hátt, og hvussu
tú kanst verja hesar upplýsingar.

Sumt visti tú kanska frammanundan, meðan annað
er, sum tú kanska ikki visti. Vit vóna, at bóklingurin
kann birta undir kjak - og møguliga fáa teg at hugsa
av nýggjum. Endamálið er at læra teg at taka
avgerðir, sum eru rættar fyri teg.

Tað er tín avgerð.
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BANG! Hurðin klamsar í. Endiliga einsamallur.
Tú setur teg við telduna. Tendrar. Kjattar við
vinir og surfar á netinum. Í friði fyri droyum
foreldrum og forvitnum systkjum. Á tínum
kamari er tað tú sum ert stjóri.

Persónsvernd snýr seg eisini um at finna óskrivaðu
reglurnar fyri góðum fólkaskikki. Vit lúra ikki gjøgnum
lyklarhol, vit lata ikki brøv upp hjá øðrum o.s.fr.

!
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Tað er tín rættur at vera í friði
Vit hava øll okkurt, sum vit ikki vilja geva øðrum atgongd til.
Ikki tí at tað er kriminelt ella ikki tolir dagsins ljós, men
bara tí at tað er privat. Tí er tað fyrst og fremst tú, sum skal
taka støðu til, hvat onnur fáa at vita um teg. Og hvørjar
upplýsingar, tú heldur fyri teg sjálva.

TÍTT VAL
Tað ert tú, sum gert av, hvat tú vilt býta
við onnur. Tey eru fá, sum opinskárað
biðja um eina klamydia roynd frá læknan -
um, meðan bíðirúmið er stúg vandi fult.
Tær eru fáar, sum senda mynd av sær
sjálvari naknari við MMS og harvið koma
í vanda fyri, at bæði sjeikur, lærari og
foreldur síggja tað. Ongum dámar, at
onnur sneyta í teirra privatlívi, antin tað
er í kommodu skuffuni ella á telduni.

TÍNI MØRK
Vit hava øll tørv á rúmi til okkum sjálvi,
sum onnur hava virðing fyri og ikki gera
seg inn á. Men hesin tørvur er ymiskur frá
persóni til persón. Ymsu vinarbólkarnir
hava eisini ymiska áskoðan á, hvat er
privat. Og fatanin av privatlívi broytist
alla tíðina. Tað foreldur tíni bara vildu
gera við stongdari hurð, gert tú kanska
opið uttan himpr.

Onkuntíð hava vit tørv á at vera ónevnd.
Vit skulu kunna kenna okkum vís í, at tað
er sumt, sum eingin annar fær at vita um
okkum, ella sleppur at síggja. Tí kanst tú
fara til lækna, uttan at onnur fáa at vita,
hvat tit tosaðu um. Tú skalt eisini kunna
fara á vesið, uttan at verða filmað av
einum vakmyndatóli.

Tað er tín rættur at kunna lata hurðina

aftur og sjálv velja hvørjum tú bjóðar

inn.
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PERSÓNSUPPLÝSINGARLÓGIN
Persónsupplýsingarlógin skal vera við til
at tryggja, at onnur nýta upplýsingar um
teg á virðiligan hátt. Endamálið við lógini
er at tryggja persónsverndina hjá tí ein -
staka.

PERSÓNSUPPLÝSING
Ein persónsupplýsing er einhvør upp -
lýsing og meting, sum kann knýtast at
einum likamligum persóni. Hetta merkir,
at til dømis navn, aldur, bústaður og
telefonnummar eru persónsupplýsingar,
tá tær eru serstakar fyri tín persón.
Myndir av væl kenniligum persónum eru
eisini persónsupplýsingar, hóast onki
navn er skrivað við myndina.

Persónstalið er eisini ein persóns upp -
lýsing.

SAMTYKKI
Í høvuðsheitum hava onnur ikki rætt at
nýta tínar persónsupplýsingar, uttan títt
samtykki, altso, at tú hevur givið teimum
loyvi til tað. Samtykki skal vera givið av
fríum vilja og frá tínari hond. Og tú kanst
altíð taka eitt samtykki aftur. Hetta er
reglan, men undantøk eru. Til dømis hava
land og kommunur í ávísum førum rætt
at nýta tínar persónsupplýsingar, uttan at
spyrja teg um loyvi fyrst.

Frá tí degi tú ert 15 ár, hevur tú sjálv
loyvi at umsita tínar persónsupplýsingar.
Tað er meginreglan. Ert tú yngri enn 15
ár, krevst samtykki frá foreldrunum.

Er talan um viðkvæmar upplýsingar, til
dømis revsiverd- ella kynslig viðurskifti,
heilsustøðu, ella líknandi, krevst ofta
samtykki frá foreldrunum til tú ert 18 ár.

UPPLÝSINGAR OG INNLIT
• Letur tú persónsupplýsingar frá tær,

er tað tín rættur at vita, hvør skal nýta
upplýsingarnar, hvat endamálið er,
um persónsupplýsingarnar verða
latnar øðrum enn fráboðað - og tá
hvørjum.

• Tað er eisini tín rættur at vita, hvørjar 
upplýsingar onnur hava um teg, hvat
endamálið er og hvussu tey hava
fingið fatur á upplýsingunum.

• Tú kanst krevja, at skeivar ella
ófullfíggjaðar upplýsingar verða
rættaðar.

• Upplýsingar skulu ikki goymast 
longur enn neyðugt.
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HVAT HELDUR TÚ?

Hvar gongur markið fyri hvat tíni foreldur skulu kunna vita um

teg? Skulu tey hava loyvi at hyggja í náttborðsskuffuna? Skal

teimum vera loyvt at síggja tíni kontoavrit fyri at hava eftirlit

við, hvar tú brúkar gjaldskortið? Er tað í lagi, at tey fara á tína

teldu at kanna, hvørjar heimasíður tú vitjar?

Hvussu gomul skalt tú vera, áðrenn foreldrini ikki longur

kunnu krevja innlit í alt, sum tú tekst við? Eiga mørkini at vera

ymisk fyri omanfyri nevndu dømi, og um ja, so hvørji?

UPPGÁVUR:

Fatanin av, hvat eigur at vera privat og hvat ein kann gera

alment, er broytt nógv.

Finn dømi frá sjónvarpi, interneti og bløðum um tilburðir, sum

tú heldur ikki høvdu hóskað seg fyri 20 árum síðan, tí tey tá

vórðu mett at hoyra privatlívinum til.

Greinað hvussu mørkini eru flutt. Hvar heldur tú markið átti at

verið í dag?

?

?

SHIT 
HAPPENS!

TJEKKAR HVUSSU DÓTTIRIN BRÚKAR
LUMMAPENINGIN
Ein mamma fortelur, at í staðin fyri at geva dóttrini
lummapeningin í hondina, setur hon peningin inn á
bankakontu hjá dóttrini. Dóttirin hevur gjaldskort til
kontuna. Og av tí at mamman hevur atgongd til kontuna
á internetinum, kann hon halda eyga við, nær og hvar
dóttirin brúkar lummapengarnar.
Kelda: Datatilsynet.no

!



Veitst tú hvør sær teg? 
At surfa og kjatta verður mett sum privat og tí ynskja tey flestu helst ikki at verða
órógvaði. Best er at sita heima við afturlatnari hurð, ja, kanska læstari hurð. Og tað
er lætt at gloyma, at á internetinum stendur hurðin ofta heilt opin.

VIÐHVØRT ER SKÚLIN ORDILIGA ROTIN. Tí kann tað vera freistandi bara at goyma seg
aftanfyri telduna og gera okkurt stuttligari. Men sjálvt um tú situr í einum króki uttan
forvitnar áskoðarar, kunnu mong síggja hvat tú tekst við.

LÆTT AT KANNA
Allar teldur hava eina IP-adressu. Hetta er
fyri at telduposturin, sum tú sendur, skal
koma til rætta móttakaran, og fyri at
heimasíðurnar, sum tú vitjar, skulu kunna
sendast til júst tína teldu. Fyri at hackarar
og telduvirus ikki skulu kunna bróta inn í
telduna, hava flestu skúlar ein brandmúr
(Firewall). Í brandmúrinum sæst hvørjar
IP-adressur ymsu teldurnar hava, hvørjar
heimasíður teldurnar hava verið á;
hvussu ofta og hvussu leingi.

Allar heimasíður, tú fert inn á, verða
eisini goymdar inni á telduni, sum tú situr
við. Tað verða tær, so tað er skjótari at
fara inn á tær aftur seinni. Tú kanst strika
hesa skráseting á telduni. Men velur tú
ikki at gera tað, er lætt hjá øðrum at
síggja, hvørjar heimasíður tú vitjar.

Óviðkomandi kunnu eisini finna útav,
hvørjum tú hevur sent teldupost og
hvørjum tú hevur fingið teldupost frá.
Um vinir - eisini teir minni góðu - fáa
fatur á tínum loyniorði, fáa teir atgongd
til alt, sum annars bara var ætlað tær. Fyri
teg kann hetta verða óheppið og fáa
álvarsligar fylgjur.

ÁBYRGD OG REGLUR
Onkuntíð bilar tað kanska onki, at onnur
síggja hvat tú gert. Men tað kunnu vera
løtur, har tú ikki vilt at onnur vita hvat tú
tekst við. Tí eru reglur fyri, hvussu stórt
eftirlit skúlin kann hava við teldunum.
Eisini eigur skúlin at hava reglur fyri, hvat
næmingar og lærarar kunnu brúka
teldurnar til. Men tú mást ikki gloyma, at

tú sjálv hevur ábyrgdina av tínum
gerðum. Altíð.

Tá ið tú ert á internetinum, er ikki lætt
hjá tær at vita, um onnur hava eyguni við
tær. Tú ímyndar tær, at har eru bara tú og
teldan og at ongin kennir teg. Sannleikin
er ein annar…

Ongin er anonymur á internetinum!

HVAT HELDUR TÚ? Hvør skal kunna síggja upplýsingarnar í telduni, sum tú brúkar í

skúlanum? Lærarar? Floksvinir? Foreldur? Hvussu nógv skulu tey hava

loyvi at síggja, og hvat skulu tey kunna brúka upplýsingarnar til?

Hevur lærarin heimild at kanna teldurnar, um skúlin fær frænir av, at

skúlans teldur verða nýttar til happing?UPPGÁVUR:Tosið saman í flokkinum. Hjálpið hvørjum øðrum at finna útav hvussu

tit kunnu:
• Strika allar fyribils fílur (“Temporary Internet files”).

• Stilla telduna soleiðis, at hon ikki fær goymt fílar (cookies).

Hvørjar reglur hevur tín skúli fyri at nýta teldu? Kanna um skúlin hevur

reglur fyri, hvat lærarar kunnu hava innlit í á teldunum. 

Hvat heldur tú lærarin og skúlin skulu kunna hava eftirlit við? 

Ger uppskot til reglur og kjakast um hetta í flokkinum.

?

?

8
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SHIT
HAPPENS!

SUM EIN OPIN DAGBÓK
Tað er gjørligt hjá øðrum at síggja,
hvørjar heimasíður tú hevur vitjað.
Strikar tú ikki sporini eftir teg í telduni,
kunnu onnur sneyta í teimum.

Vandin fyri at onnur royna at sneyta í
upplýsingum, sum tú hevur lagt eftir teg,
er nokk størstur á skúlanum, bóka -
savninum ella á internetcaféum.

HVUSSU KUNNU TEY KENNA MEG?
Hvørja ferð tú fert á internetið, fært tú
eina IP-adressu. Tín internetveitari
skrásetur tína IP-adressu og eisini hvørjar
IP-adressur, tú vitjar. Tá løgreglan hevur
brúk fyri upplýsingum um internet -
vitjanir, kann hon kanna loggin og síðani
biðja internetveitaran um eitt yvirlit yvir,
hvør brúkti IP-adressurnar tær ávísu
tíðirnar.

Tey, ið eiga heimasíðurnar, vilja oftani
kenna gestir sínar og tí goyma tey eina
lítla fílu (cookie) í tínari teldu. Hvørja ferð
tú vitjar eina heimasíðu verður kannað,
um tín telda hevur eina slíka fílu.
Upplýsingar verða skrásettar í fíluni, til
dømis brúkaranavnið og loyniorðið, tú
brúkar fyri at logga teg á heimasíðuna. Tú
kanst stilla telduna soleiðis inn, at hon
ikki kann goyma slíkar fílur. Tá er tó vandi
fyri, at nógvar heimasíður ikki vilja loyva
tær inn. Men tað ert tú sum gert av, hvat
hevur størst týdning: persónsvernd ella
atgongd.

HVAT HEVUR SKÚLIN LOYVI AT
KANNA?
Meginreglan er at skúlin hevur ikki loyvi
at nýta loggin í telduskipanini til eftirlit av
internetnýtsluni hjá næmingunum.
Endamálið við logginum er at tryggja, at
telduskipanin verður brúkt við skili.
Loggurin kann kortini nýtast til at avdúka
óhóskandi virksemi á internetinum. Í
slíkum førum kann skúlin brúka
upplýsingarnar í logginum til at ávara
um, at heldur ósømiliga internetnýtslan
fram, fer skúlin í loggin at kanna hvør
hevur ábyrgdina av hesum.

Skúlin eigur at hava greiðar reglur fyri,
hvussu teldurnar skulu nýtast. Møguligt
internet eftirlit skal vera í tráð við
persónsupplýsingarlógina og reglurnar á
skúlanum.

LÆRARAR SNEYTA Í TELDUM
Á fleiri norskum skúlum hava næmingar
gjørt vart við, at lærarar fremja ólógligt
eftirlit. Lærarar hava í onkrum føri
endavent øllum tí, sum ávísir næmingar
hava tikist við á teldunum. Tað hava teir
gjørt við at kanna loggin neyvt.

- Slíkt er ørkymlandi. Lærararnir hava
ikki heimild til slíkt eftirlit, sigur ein
næmingur. Hansara meting er, at skúlin
fer alt ov langt í sínum eftirliti, og at
skúlin við hesum viðgongur, at
næmingarnir eru ikki at líta á. Sami
næmingur sigur seg skilja, at tað kunnu
vera orsøkir til at kanna tekstir og
verkætlanir, sum næmingar lata inn.
Hetta fyri at tryggja sær, at talan er um
frumrit og ikki liðugt tilfar av
internetinum. Men hann heldur ikki, at
hátturin er tann rætti og mælir ístaðin til
at eggja næmingunum til at gera neyvar
keldulistar.
Kelda: VG

!

PERSÓNSVERND 
ER GRUNDLEGGJANDI

VERND AV PRIVATLÍVINUM
HJÁ TÍ EINSTAKA.

!
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HEY! HER ERI EG! TJEKKA MÍNA HEIMASÍÐU!
FINN MEG! Á MSN SPACES! Á YOUTUBE! Á ARTO!
HYGG EFTIR MÆR! ATKVØÐ FYRI MÆR!

Internetið er framúr og gevur eina ørgrynnu av
møguleikum. Tú kanst gera tína egnu heimasíðu og
vitja aðrar; taka tónleik og film niður; kjatta við vinir á
MSN, býta um myndir og loyndarmál. MEN, internetið
er náðileyst. Tá okkurt er sagt ella gjørt, er ov seint at
trýsta á angri knøttin. Har er eingin slíkur knøttur!!!



Tú ert tín egni blaðstjóri
Vit hava øll tørv á at verða sædd. Onkur er við í
sjónvarpssendingum. Onnur gera sær heimasíðu
ella blogg, har tey leggja myndir og upplýsingar út
um seg sjálvi. Sama hvat tú velur, so vísa bæði
kend og ókend fólk tær ans.

EIN STÓR ÁBYRGD
Øll bløð hava ein blaðstjóra, sum hevur ábyrgdina av
øllum tilfarinum í blaðnum og á heimasíðuni - bæði
teksti og myndum. Ljótar lygnir, menniskjajagstran,
ólógligar myndir og rasisma gera stóran skaða og kunnu
revsast við bæði bót og fongsulsrevsing.

Eins og blaðstjórin hevur ábyrgdina av sínum blaði,
hevur tú eisini ábyrgdina av tí, sum tú leggur út á
internetið. Tí mást tú hugsa teg væl um, hvørja ferð tú
skrivar um teg sjálva og onnur í kjatti, bloggum,
heimasíðum og øðrum á internetinum. Sama er galdandi
fyri myndir. Tað hevur stóran týdning, at tú kanst svara
fyri tínum gerðum. Hóast tú metir okkurt vera skemt,
kann tað særa onnur.

OV SEINT AT ANGRA
Tað kann vera stuttligt at siga frá
sínum persóni og at leggja
myndir av sær sjálvari út á
internetið. Við telduna í
kamarinum kann tað virka sum
lítið uppá seg og vandaleyst.
Og mørkini millum privatlív og tað tú
vilt býta við onnur verða minni týðilig.

Men tá tú hevur lagt tekstir og myndir á netið, er torført
at strika tilfarið heilt. Tí tað er so at siga ógjørligt at
byrgja upp fyri avritan og spjaðing. Tínar upplýsingar og
myndir kunnu enda á heimasíðum, tú hvørki hevur vitjað
ella hoyrt um, og sum tú hevur lítlan hug at verða sett í
samband við.

Hugsa teg um áðrenn tú trýstir á "enter".

11



FÁ TAÐ BURTUR!
Soleiðis strikar tú óynsktar upplýsingar um teg sjálva:
1. Tosa við persónin, sum hevur lagt persóns -

upplýsingarnar út

Sært tú hvør tað er, sum hevur lagt
upplýsingarnar út, set teg tá í samband við
viðkomandi og fá hann ella hana at taka tær
burtur aftur.
Framvegis trupulleikar?

2. Tosa við internetveitaran

Tað kann vera, at internetveitarin kann hjálpa tær.
Vilt tú vita hvør ið eigur eitt ávíst føroyskt
økisnavn, kanst tú leita á heimasíðuni hjá FO-
umsitingini: www.nic.fo
Álvarsamir trupulleikar?

3. Set teg í samband við løgregluna

Heldur tú onkrar upplýsingar vera so skelkandi, at
tú vilt hava tær av netinum beinanvegin, eigur tú
at seta teg í samband við løgregluna og melda
tilburðin.
Eru trupulleikarnir ikki so álvarsamir?

4. Set teg í samband við Dátueftirlitið

Tú kanst seta teg í samband við Dátueftirlitið fyri
at fáa ráðgeving um, hvussu upplýsingar kunnu
strikast av internetinum. Dátueftirlitið hjálpir tær
eisini í øðrum spurningum viðvíkjandi
persónsupplýsingum.

HVAT HELDUR TÚ? 

Hevur tú nakrantíð lagt tilfar á internetið um teg sjálva ella onnur, sum

tú síðani angraði. Um so er, hví angraði tú tað?

Hví heldur tú, at summi leggja myndir av sær sjálvari út á heimsíður 

sum til dømis MSN Spaces, Arto og MySpace?

UPPGÁVUR:

Far inn á www.google.dk og skriva navn títt í skrivifeltið

• Hvat kemur fram?

• Følir tú at hetta gevur ta røttu myndina av tær. Hví/hví ikki?

• Ger tínar egnu reglur fyri tað tú leggur út á netið.

?

?
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FYRI ALLA TÍÐ
Tað er gjørligt at strika upplýsingar og myndir, sum ein
hevur lagt á internetið. Men onkuntíð ber ikki til at fáa
fatur í øllum, tí tilfarið kann vera avritað og lagt út á
aðrar heimasíður. Ella avrit av tilfarinum kann vera
goymt á bæði smáum og stórum leitimaskinum.

Leggur tú andlitsmyndir av ávísum persónum út á
internetið, eigur tú hvørja ferð at spyrja um loyvi til tað
og fáa eitt klárt og týðiligt JA! Men eitt JA! er ikki
galdandi í allar ævir. Um viðkomandi hevur sagt ja eina
ferð og seinni angrar, noyðist tú at gera títt besta fyri at
myndin kann verða strikað av netinum. Reglan er ikki
tann sama við støðumyndum, har onki samtykki krevst.



SHIT 
HAPPENS!

FANN EINA MYND AV SÆR SJÁLVARI Á NAZI-
HEIMASÍÐU
Ein genta legði myndir av sær sjálvari á eina heimasíðu,
har hon og onnur myndaáhugaði fólk býttu um myndir
og myndatips. Nakrar mánaðar seinni sá gentan eina av
sínum sjálvsmyndum á einari rasistiskari heimasíðu,
saman við myndum av 121 øðrum gentum, sum heldur
onki vistu um hetta. Yvirskriftin til myndirnar var:
"Norskur Vakurleiki" og teksturin undir yvirskriftini
ljóðaði: "Myndir fyri øll sum elska norðurlendsku
rasuna...".

Fleiri av hesum myndum vóru tiknar frá somu
heimasíðu. Tær høvdu verið á rasistisku síðuni í fleiri
mánaðir, uttan at genturnar vistu av tí.
Kelda: Datatilsynet í Noregi

!
FIMLEIKAMYNDIR Á FØROYSKARI HEIMASÍÐU
Eitt føroyskt fimleikafelag vendi sær í 2007 til
Dátureftirlitið fyri at gera vart við, at ein føroysk
heimasíða endurgav myndir frá felagsins heimasíðu á
ein bæði særandi og villleiðandi hátt. Millum annað
hevði heimasíðan nærmyndir av ávísum kropslutum hjá
íðkandi fimleikarum. Eftir at fimleikafelagið hevði gjørt
vart við hetta, vórðu myndirnar tiknar av heimasíðuni.
Kelda: Dátueftirlitið

STRIPPAÐI FYRI ALLARI VERÐINI
Ein 14 ára gomul genta vísti seg fyri sjeikinum gjøgnum
webcam. Nakrar vikur seinni kundu øll síggja hana á
YouTube. Tað, sum var meint sum fitt undirhald, gjørdist
ein sonn marra: Eftir 19 tímum høvdu 600 fólk verið inni
og hugt eftir upptøkuni. Pápi gentuna meldaði
útbreiðsluna av myndunum til løgregluna.
Kelda: Expressen.se

!

!
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Onkur kann stjala títt góða umdømi!
Tíðindi berast skjótt við sms. Tað kann vera at Jógvan er neyðtøkumaður. Og møgu -
liga er neyðugt at vara seg fyri honum. Men hvør sendi fyrsta smsið um Jógvan? Er
tað í lagi at senda slík boð víðari? Kann tað hugsast, at Jógvan als ikki er neyð -
tøkumaður, men bara tók gentuna frá einum øðrum drongi, sum nú vil hevna seg?

ANSA EFTIR MANNINUM Í REYÐA BILINUM! Hann eitur Jógvan og er neyðtøkumaður.
Send hetta víðari; Ansa eftir manninum í reyða bilinum, hann eitur Jógvan og er
neyðtøkumaður. Send hetta víðari; Ansa eftir manninum í reyða bilinum…

ÓMØGULIGT AT STEÐGA
Tað er ringt at steðga nøkrum, sum er
komið út í orð. Tá ið myndin er send frá
fartelefonini, er lítið at gera; borðið
fangar. Tá ið tú loggar av MSN ella Arto,
er ov seint at siga: "Tvætl, nei, eg meinti
onki við tað, sum eg skrivaði". Um ein
lærari sær, at tú hevur skrivað ósannar
pástandir um tann mest ótolandi læraran

á skúlanum, sum er hansara starvsfelagi,
kanst tú verða dømd eftir revsilógini.

Fyri tey flestu er eitt lív uttan fartelefon
og internet óhugsandi. Við fartelefonini
gerst verðin minni og vinarskarin størri.
Fartelefonin og internetið geva okkum
einastandandi møguleikar, sum eldri
ættarlið ikki hava havt. Men í nýggju
tólunum eru eisini stórir møguleikar at

oyðileggja fyri onnur, sum fyrr vóru
ókendir. Kanningar vísa, at happing
umvegis internet og fartelefon er ein
stórur trupulleiki.

Nakrir næmingar berjast í skúla -
garðinum. Onkur filmar bardagan við
fartelefonini og leggur upptøkuna á netið.
Tann mest drukni drongurin í veitsluni
verður biðin um at nekta seg framman
fyri myndatólinum. Dagin eftir kann øll
verðin taka lut í veitsluni á internetinum
ella fartelefonini. Ein fyrrverandi vinkona
"stjelur" tín samleika og sendir ljót boð til
vinarskaran, har títt nummar stendur
sum sendari. Niðurstøða: Internetið og
fartelefonin eru teir mest effektivu
boðberarnir, tá tú vilt gera eina søgu
kenda skjótt. Og tað er bæði gott og ringt.

HUGSA TEG UM
Tá ið tú situr við telduna ella hevur
fartelefonina í hondini, er tað tú sum gert
av, hvørjar upplýsingar tú vilt býta við
restina av verðini. Tað er tín ábyrgd at
hugsa teg væl um, áðrenn tú sendir og
víðarisendir upplýsingar og pástandir um
onnur.
Tað tú ikki gert í veruliga lívinum, eigur

tú heldur ikki at gera í talgilda rúminum.

HVAT HELDUR TÚ? Onkur heldur at internetið og fartelefonin hava gjørt tað lættari at

happa onnur. Hvat heldur tú?Hugsa aftur á boð og myndir, sum tú hevur sent ella sent víðari. Kann

nakað av hesum hava sært onnur, og hvussu?
Hvat hevði tú viljað gjørt og sagt á netinum, sum hevði verið óhugsandi

í veruliga lívinum?Hevur tú upplivað at onnur hava lagt upplýsingar um teg út á netið? 

Hvat dámdi tær? Spurdu tey teg um loyvi at gera tað?
UPPGÁVUR:Far inn á Piczo, YouTube, MySpace, Arto ella líknandi heimasíður. Eru

filmar og myndir har, sum kunnu skaða onnur og harvið ikki áttu at verið

á síðuni?
Far inn á tína heimasíðu/blogg ella á síðuna hjá einum vini. Eru

upplýsingar har, sum tú heldur vanta góðkenning frá umrøddum

persónum á síðuni?

?

?
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SHIT HAPPENS!
REVSAÐ FYRI HAPPING Á NETINUM
Ein 17 ára gomul norsk genta varð dømd fyri brot á revsilógina, eftir at hon
hevði kallað eina aðra gentu fyri "skøkju" á kjattinum. Rætturin helt, at boðini
vóru at meta sum jagstran og happing og tí ikki vard av talu- og skrivi-
frælsinum. Gentan varð dømd at gjalda 4.500,- kr. í bót.

Vit finna altíð persónin, sum kann ábyrgdast fyri slíka jagstran. Fólka halda,
at tey kunnu krógva seg á netinum, men tey leggja altíð elektronisk spor eftir
seg, segði eigarin av kjattsíðuni.
Kelda: digi.no

BARDAGI Á FILMI
Bardagi er í skúlagarðinum. Tveir næmingar berjast, meðan onnur standa
rundan um og rópa. Alsamt fleiri næmingar leggjast afturat og fleiri taka upp
við myndatólinum á fartelefonini. Filmaði bardagin verður lagdur út á
YouTube og verður harvið eitt av 65.000 nýggjum filmsklippum, sum hvønn
dag verða løgd út á YouTube. Hvønn mánaða hevur YouTube 20 milliónir
vitjanir og fleiri túsund hyggja eftir filmsklippum.

Tað er ólógligt at leggja filmar við fólki á internetið, uttan at allir partar eru
samdir um hetta.
Kelda: Dagbladet

HATISÍÐA FYRI LUTTAKARA Í IDOL SANGKAPPINGINI
Tá ein luttakari í norsku Idol sangkappingini kom heim eftir kappingina, varð
hon varug við eina internet hatisíðu ímóti sær, sum tveir næmingar í
skúlanum høvdu gjørt. Á síðuni varð mælt til at koma við útspillingum og
niðurgerandi viðmerkingum um Idol luttakaran.

Eg fekk meg næstan ikki til at trúgva tí, sum stóð har. Eisini var ein
kjattsíða, har fólk kundu kjatta um meg. Slíkt er særandi og ein kann ikki verja
seg fyri tí. Men ringast av øllum var, at tað vóru næmingar í mínum egna
skúla sum byrjaðu. Hetta sigur gentan, sum seinni hevur angrað, at hon ikki
meldaði málið til løgregluna. Hatisíðan varð tikin burtur og skúlin revsaði
dreingirnar, sum høvdu gjørt heimasíðuna. Skúlastjórin leggur dent á, at
happing als ikki kann góðtakast.
Kelda: Bergens Tidende

!

!

!

TALGILD HAPPING
• Ein kanning vísir, at í Noregi hava 

14 prosent av internetbrúkarunum í 
aldrinum 9-16 ár sent hatskar 
viðmerkingar á internetinum.

• 75.000 børn og ung í Noregi hava 
fingið teldupost, sum hevur gjørt tey 
kedd ella bangin. Av hesum hava 19 
prosent sagt einum vaksnum frá, 
meðan 10 prosent hava sett seg í 
samband við løgregluna.
Kelda: SAFT Barn Norge 2006

FØROYSK KANNING
Granskingardepilin fyri Økismenning
gjørdi í 2007 eina kanning um happing í
føroyska fólkaskúlanum. Fýra prosent av
næmingunum í fólkaskúlanum kenna seg
happaði av ótespiligum boðum, sam -
røðum og øðrum á internetinum ella
fartelefonini.
Kelda: Happing í føroyska fólkaskúlanum - ein

spurnakanning.

PERSÓNSVERND HEVUR VIÐ
SÆR, AT TAÐ FINNAST MØRK

OG REGLUR FYRI HVUSSU
ONNUR KUNNU BRÚKA
UPPLÝSINGAR UM TEG.

!
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SMOYGGJ TEG Í KOVBOYBUKSURNAR.
Gníggja svøvnin úr eygunum. Ikki pilka nøs.
Tjekka at hárið er OK og at buksurnar sita
sum tær skulu. Smíl! Upptøkan koyrir…tú
verður filmað!

Onnur eiga at virða títt privatlív, familjulív, heimið
og títt brævaskifti. Tað er okkara rættur sambært
Evropiska Mannarættindasáttmálanum.

!
08:01:2008

07:49:28



Tryggari við vakmyndatóli
Vakmyndatólini fylgja tær. Tá tú situr í bussinum.
Tá tú gongur runt í handilsmiðdeplinum. Tá tú
hyggur eftir nýggjasta klædnamótanum. Tá tú
keypir í kioskini. Tá tú gongur runt í býnum. Og
kanska eisini tá tú venur ítrótt innandura.

Ótryggleiki er høvuðsorsøkin til alt hetta eftirlitið og
vaktarhaldið. Flestu bussførarar og ferðafólk kenna seg
tryggari, tá tey vita at eitt vakmyndatól er í bussinum.
Kvøldvaktin á bensinstøðini kennir seg tryggari, tá
vakmyndatól er á økinum.

BERT JALIGT?
Vakmyndatól kunnu hjálpa til at fyribyrgja og avdúka
brotsverk sum herverk, harðskap og stuldur. Hóast hetta,
er tað sera umráðandi at hugsa um avleiðingar, áðrenn
ein til dømis ger av at seta vakmyndatól upp í bussinum,
skúlanum ella við gongugøtuna. Ein má fyrst spyrja hvat
endamálið er við eftirlitinum? Fer tað at økja um
tryggleikan? Og kann eftirlitið hava keðiligar fylgjur? Eru
aðrir møguleikar, sum eru eins góðir ella kanska betri?

Eingi tøl eru, sum prógva at alsamt fleiri vakmyndatól
hava færri brotsverk við sær. Hinvegin vita vit, at harð -
skapurin broytist ella flytir til onnur støð. Drukkin og
sinnissjúk fólk lata seg heldur ikki ávirka av vakmynda -
tólum. Semja er tískil ikki um hvørt vakmyndatólini gera

samfelagið tryggari ella ikki. Torført er eisini at siga,
hvussu støðugt eftirlit ávirkar okkum menniskju.

Hóast eitt vakmyndatól skrásetur alt og øll, kann tað í
sjálvum sær ikki forða fyri brotsverkum.

17



REGLUR FYRI VAKMYNDATÓL
Øll, sum ætla at seta vakmyndatól upp, skulu boða
Dátueftirlitinum frá hesum. Tað skal vera týðiliga merkt
at vakmyndatól er á økinum. Fjalt eftirlit er ikki loyvt. Ikki
er heldur loyvt at geva ella vísa øðrum upptøkur, uttan
fyrst at fáa samtykki frá fólkunum, sum eru á
upptøkunum. Tó kunnu upptøkur latast løgregluni.
Upptøkur skulu goymast soleiðis, at óviðkomandi ikki
kunnu fáa fatur á teimum. Og tær skulu strikast, tá ið
eingin saklig grund er fyri at goyma tær longur.
Meginreglan er, at upptøkur skulu strikast eftir sjey
døgum.

VAKMYNDATÓL ER IKKI ALTÍÐ LOYSNIN
Við sínum 4,2 milliónum vakmyndatólum er
Stórabretland landið við flest vakmyndatólum. Ein bólkur
við bretskum granskarum hevur kannað, hvørja ávirkan
eftirlitið við vakmyndatólum hevur á kriminalitetin í
Bretlandi. Fjúrtan økir vórðu vald út og úrslitið vísti, at
bert í tveimum økjum vóru lógarbrotini fækkað í tali.
Kanningin vísti eisini, at á heilt smáum støðum, so sum
handlum og parkeringsøkjum, kann eftirlitið við
vakmyndtólum gera ein ávísan mun og minka um talið á
innbrotum, ránum og stuldri. Lítið týðir tó uppá, at
vakmyndatól á gøtum og torgum hava tálmandi ávirkan
á harðskapin í samfelagnum.

HVAT HELDUR TÚ? 

Skikkar tú tær øðrvísi, tá tú veitst at eitt vakmyndatól sær

teg?
Er tað gott at onkur heldur eygað við tær altíð?

Kunnu vakmyndatólini á almennum støðum sum bussum og

skúlum gera, at vit taka minni ábyrgd fyri okkara

medmenniskjum? Lata vit alt upp í hendurnar á

vakmyndatólunum?

Hugsa tær, at pengapungurin hjá einum næmingi verður stolin

úr klædnarúminum á skúlanum. Heldur tú, at eitt vakmyndatól

skal setast upp, so eftirlit hann havast við klædnarúminum?

Hvat er endamálið við hesum: at fyribyrgja brotsverkum, ella

at útvega prógv? Hvørjar eru avleiðingarnar av at seta eitt

vakmyndatól upp?

UPPGÁVUR:

Tosið um hvørji vakmyndatól tit hava sæð ella hoyrt um. Hvar

eru tey og hví munnu tey vera har? Halda tit, at vakmyndatólini

hava nakra ávirkan?

Hvussu kunnu eftirlitsfólkini á einum stað við vakmyndatóli

misnýta upptøkurnar? 

?

?
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SHIT 
HAPPENS!

LEGG FLEIRI PYLSUR Á GRILLINA, TAKK!
Nøkur ung starvsfólk á einari bensinstøð í Telemark í
Noregi blivu áhaldandi uppringd av stjóranum, sum bað
tey leggja fleiri pylsur á grillina. Stjórin var ikki til staðar,
so hvussu kundi hann síggja hvat var á grillini? Men
starvsfólkini høvdu illgruna um, at hann hevði eitt
vakmyndatól heima, so hann kundi hava eftirlit við
teimum og støðini heimanifrá. Rætt fingu tey, tí stjórin
varð seinni avdúkaður.

Tað er grovur ágangur at nýta vakmyndatól til eftirlit
við starvsfólkunum á henda hátt.
Kelda: Datatilsynet í Noregi

!
VAKMYNDATÓL Í PASSIRÚMINUM
Ein ítróttarhandil í Svøríki filmaði kundar sínar við einum
vakmyndatóli í passirúminum. Av tilvild varnaðust
viðskiftafólk hetta loyniliga eftirlitið. Leiðarin í handlinum
vardi seg við, at tólið var neyðugt, tí so nógv vøra varð
stolin. Men lítið hjálpti, tí beint eftir avdúkingina varð
vakmyndatólið tikið niður.
Kelda: Aftenposten

!
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Onkur sneytar í tínum sporum
11. september 2001. Yvirgangsmenn flúgva inn í World Trade Center í New York.
Allur vesturheimurin er skelkaður. Londini herða trygdareftirlitið; nýggj pass;
telefonavlurting; og størri eftirlit við ferðsluni á internetinum. Alt fyri at forða fyri
nýggjum álopum og øðrum brotsgerðum.

TÚ VELUR HVØNN TÚ RINGIR TIL OG NÆR TÚ RINGIR. FJARSKIFTISVEITARIN SKRÁSETUR
TAÐ. Tú velur hvar tú nýtir gjaldskortið og hvat tú nýtir tað til. Bankin skrásetur tað. Tú velur
hvørji leitiorð tú nýtir á Google. Leitimaskinan skrásetur tað. Ein heilt vanligan dag leggur tú
nógv ymisk spor eftir teg. Mong kunnu hava áhuga í hesum sporum.

NÝTSLA OG MISNÝTSLA
Vaksandi óttin fyri yvirgangi og øðrum
álvarsamum harðskapi er við at flyta
markið fyri, hvat vit kunnu góðtaka av
eftirliti. Tøkniliga menningin ger hetta
møguligt, tí tey flestu eru jalig fyri, at
elektronisk spor verða nýtt til at berja
niður kriminalitet. Men kann tað vera
rætt, at vit øll í ávísan mun verða viðfarin
sum um annað býr undir, um vit einaferð
í framtíðini gera okkurt skeivt. 

Ongantíð áður hevur tað verið gjørligt at
savna so nógvar upplýsingar um tann
einstaka persónin. Tað kann vera
freistandi at víkja frá upprunaliga
endamálinum við upplýsingunum og
nýta tær í heilt øðrum høpi. Elektronisk
spor kunnu verða nýtt í ætlanum, sum
okkum ikki dámar; sum dømi kann
nevnast tær fyritøkur, sum nýta
elektronisk spor sum virkin amboð í sølu-
og marknaðarføring síni.

GÓÐAR ÆTLANIR
Mong savna eisini upplýsingar um teg,
fyri at kunna veita tær góða tænastu. Til
dømis ert tú skrásett í heilsu- og
skúlaskipanum, so tey kunnu bjóða tær
góðar almennar tænastur. Løgreglan
hevur tørv á upplýsingum og
elektroniskum sporum, so brotsgerðir
kunnu eftirkannast; hetta fyri at tryggja lív
og varðveita lóg og landaskil í
samfelagnum.

Tað hevur stóran týdning at hava
greiðar reglur fyri, hvør hevur loyvi at
savna upplýsingar um onnur; hvussu
hesar upplýsingar verða viðgjørdar; hvat
tær verða nýttar til; og hvussu leingi tær
kunnu goymast. Meginreglan er, at
skrásettar upplýsingar bert verða nýttar
til ætlaða endamálið.

Okkara virksemi verður í størri og
størri mun skrásett. Vakmyndatól fylgja
okkum á alsamt fleiri støðum. Onkur sær
okkum og savnar upplýsingar um okkum,
sjálvt um vit einki skeivt hava gjørt.
Summi halda hetta vera ótespiligt.

Kann slíkt eftirlit altíð rættvísgerast?

HVAT HELDUR TÚ? 

Vit hava ein teoretiskan møguleika at sleppa av við brotsgerðir í

samfelagnum, um vit alla tíðina hava eftirlit við fólki. Men tað er ikki

vist, at eitt slíkt samfelag verður gott at liva í. Hvat heldur tú?

DNA-roynd av øllum nýføðingum og eina DNA-skrá fyri allar íbúgvar

landsins, so vit kunnu uppklára framtíðar brotsgerðir. Heldur tú hetta

kundi verið eitt gott hugskot? Kunnu trupulleikar standast av hesum?

UPPGÁVUR:

Ger lista yvir virkir og stovnar, sum tú heldur hava savnað upplýsingar

um teg; bæði handilsligar, fjarskiftisveitarar, venjingarmiðstøðir og

peningastovnar, og almennar, land kommunur, sjúkrahús og skúlar. Er

listin longri enn tú væntaði?

?

?
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TEY
SÍGGJA
TEG

Tøkniliga menningin gongur skjótt og
gevur størri og størri møguleikar

LÝSINGAR VERÐA TILLAGAÐAR
Gmail nýtir eitt forrit at skanna
teldupostarnar, sum tú sendir. Tað

leitar eftir orðum, sum siga nakað um tíni
áhugamál. Google lagar síðani lýsingar -
nar eftir hesum.

Fingramerki, iris-skanning og
onnur lívmáting er tøkni, sum er

komin fyri at vera. Tosað verður í fleiri
londum um at krevja fingramerki í passini
og at gera DNA skráir yvir landsins
íbúgvar. Ein slík skrá ger tað lættari at
taka lógbrótarar, men upplýsingarnar
kunnu eisini misnýtast.

Elektroniskur ferðaseðil gevur
flutningsfyritøkum møguleika at

kanna, hvar og nær tú hevur ferðast.
Upplýsingarnar verða goymdar, og á
heimasíðuni hjá fyritøkuni kanst tú lætt
síggja, hvar tú hevur verið seinastu
tíðina.

!

!

!

TÓNLEIKUR OG FILMAR
Tað er ólógligt at taka tónleika- og
filmfílur niður av internetinum uttan
heimild. Tey við rættindunum til tónleikin
og filmarnar missa stórar upphæddir, tá
fólk ikki vilja gjalda fyri vøruna, men
heldur stjala hana av netinum.

Í Noregi samstarvar norska
dátueftirlitið við eitt advokatfelag, sum
hevur fingið loyvi at hava eftirlit við
teimum pørtum av internetinum, har
ólógligt virksemi við tónleika- og
filmfílum fer fram. Umvegis eftirlitið fær
advokatfelagið atgongd til viðkomandi IP-
adressur og tað gevur so advokatunum
møguleika at seta ymisk tiltøk í verk.
Málini kunnu millum annað verða
meldaði til løgregluna.

ALT VERÐUR SKRÁSETT 
Sum liður í stríðnum móti kriminaliteti,
hevur ES samtykt eina dátusavn -
kunngerð, sum ES londini nú eru byrjaði
at seta í verk. Reglugerðin sigur, at ymsar
upplýsingar viðvíkjandi fastneti, far -
telefon og IP-telefoni skulu goymast í upp
til tvey ár. Skrásett verður hvønn fólk tosa
við í telefon; hvussu leingi samrøðan
varir; og nær samrøðan var gjørd. Tað
sama er galdandi fyri teldupostar á
internetinum, har skrásett verður hvønn
ein sendir t-post til og fær t-post frá; og
nær ein er á internetinum. 

Føroyar eru ikki ES-limur og tí ikki
bundin av hesum reglum. Men nevnast
kann at til dømis Noreg, sum heldur ikki
er ES-land, hevur ætlanir um at seta slíkar
reglur í gildi. 

TÚ ERT SKRÁSETT
Nógv hava áhuga í tínum persóns -
upplýsingum og tú verður skrásett
dagliga. Alt fleiri persónar savna og
tvinna saman upplýsingar um teg.
Løgreglan kann brúka upplýsingarnar fyri
at avdúka brotsverk, meðan tey
kriminellu gera tað fyri egnan vinning. Í
handilshøpi verða tínar upplýsingar
brúktar fyri at vinna pening. Tey sum
fáast við marknaðarrøkt vilja hava so
nógvar upplýsingar um teg sum gjørligt.
Onki er ókeypis - tú rindar við tínum
persónsupplýsingum. Og minst til, at tú
hevur rætt at krevja innlit í upplýsingar,
sum eru skrásettar um teg.
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1. Ver ímóti øðrum á internetinum, soleiðis sum tú ynskir at tey skulu vera móti tær.

2. Upplýs ikki títt rætta navn ella títt loyniorð.3. Ver varin við at geva upplýsingar um teg sjálvan

4. Spyr um loyvi áðrenn tú leggur upplýsingar ella myndir hjá øðrum út á netið.

5. Skalt tú hitta onkran, sum tú hevur kjattað við á internetinum? Tak so ein vaksnan persón við tær.

6. Hygg eftir hvør hevur skrivað upplýsingarnar, sum tú lesur – minst til, at øll kunnu leggja út á netið.

7. Hugsa teg um áðrenn tú tekur ókeypis tilfar niður av internetinum. Tilfarið kann vera fongt við virusi og øðrum. 

8. Tosa við ein vaksnan persón, um tú hevur upplivað okkurt ótespiligt á netinum.

88 góð ráð um hvussu børn og ung 
kunnu ferðast tryggari á internetinum

Persónsvernd ber við sær, at reglur eru fyri hvussu onnur
kunnu nýta upplýsingar um teg. Vónandi ert tú blivin
meira tilvitað og hevur fingið eitt betri grundarlag fyri at
gera av, hvørjar upplýsingar tú vilt lata øðrum, og
hvørjum tú letur upplýsingarnar.

Tað er okkara vón, at hóast tað ofta kunnu vera føri, tú
ikki hevur fult ræði á, ert tú kortini blivin eitt sindur
tryggari. Tí í flestu førum er tað í roynd og veru tú, sum
gert av.



FLEIRI UPPLÝSINGAR?
Á www.datueftirlitid.fo kanst tú fáa fleiri upplýsingar um lóggávuna á økinum. 
Her eru eisini áhugaverdar slóðir til ymsar viðkomandi upplýsingar um hetta evnið.

Tú kanst eisini seta teg í samband við Dátueftirlitið á telefon 309100, 
ella á post@datueftirlitid.fo



TAD-
TÍN
AVGERD-

ER


