
 

I. Persónuverndarstefna GS1 Ísland 
 
Persónuverndarstefna þessi byggir á lögum nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, (hér 
eftir „persónuverndarlög“) og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016, um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (GDPR). 

1. Um GS1 og GS1 Ísland 

GS1 eru alþjóðleg samtök rekin án, hagnaðarkröfu (not-for-profit), og eru með skrifstofur í flestum ríkjum 
heims. GS1 sér um að hanna og innleiða staðla og lausnir til að auka skilvirkni og gagnsæi í aðfangakeðjunni 
alþjóðlega og milli atvinnugreina.  

GS1 Ísland ehf., kt. 571111-1010, (hér eftir „GS1 Ísland“ eða „félagið“) er fulltrúi GS1 alþjóðasamtakanna á 
Íslandi. GS1 Ísland eru félagasamtök stofnuð af mismunandi samtökum atvinnulífsins. Sjá eftirfarandi vefslóð 
fyrir ítarlegri upplýsingar: www.gs1.is. 

GS1 Ísland er til húsa að Suðurhrauni, 210 Garðabær. Sími félagsins er 511-3011 og netfang er info@gs1.is 

2. Hvað eru persónuupplýsingar? 

Viðskiptavinir GS1 Ísland nefnast einu nafni „viðskiptavinur“ eða „notandi“ og eftir atvikum „umsækjandi“.  

GS1 Ísland skuldbindur sig til að veita viðskiptavini heimild til notkunar á númerakerfi og auðkennum GS1, 
þ.m.t. strikamerki, í atvinnustarfsemi viðskiptavinar. Í skilmálum þessum kann að vera vísað til þjónustunnar 
sem GS1 Ísland veitir til handa viðskiptavini sem „notkunarréttindi“ eða „þjónusta“. Notkunarréttur sem veittur 
er af félaginu skal vera í samræmi við gildandi reglur GS1 á hverjum tíma (e. General Specification). 

 

3. Tegundir og uppruni persónuupplýsinga: 

 
GS1 Ísland safnar og vinnur persónuupplýsingar í því skyni að veita þjónustu sína til viðskiptavina sinna. 
Persónuupplýsingum er einungis safnað þegar það er nauðsynlegt til veittrar þjónustu og er öflun og vinnsla 
þeirra takmörkuð við viðeigandi persónuupplýsingar sem þörf er á. Ólíkum upplýsingum kann að vera safnað 
eftir eðli veittrar þjónustu, þ.á m. hvort um er að ræða einstakling, sem notast við þjónustu GS1 Ísland, eða 
einstakling sem kemur fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við GS1 Ísland. 

 

Eftirfarandi eru dæmi um persónuupplýsingar sem unnar eru um einstaklinga sem skrá sig hjá GS1 Ísland: 

 

- Auðkenning einstaklings sem viðskiptamanns, sem dæmi nafn, kennitala og lögheimili. 

- Samskiptaupplýsingar, sem dæmi símanúmer, netfang og samskipti við viðskiptamann. 

- Reikningsupplýsingar. 

- Persónuskilríki, svo sem afrit af vegabréfi eða ökuskírteini. 

- Aðrar persónuupplýsingar sem einstaklingur veitir félaginu í því skyni að veita honum þjónustu. 

 

Eftirfarandi eru dæmi um upplýsingar sem unnar eru um einstaklinga sem fram koma fyrir hönd lögaðila eða 
eru á annan hátt tengiliðir vegna viðskipta við GS1 Ísland: 

 

- Tengiliðaupplýsingar, sem dæmi nafn starfsmanns, nafn fyrirtækis sem starfsmaður vinnu fyrir og 
starfstitill 

- Samskiptaupplýsingar, sem dæmi símanúmer, netfang og samskipti við starfsmann.  
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Auk framangreindra upplýsinga kann GS1 Ísland að safna og vinna aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir eða 
fyrirsvarsmenn/tengiliðir viðskiptavina láta félaginu sjálfir í té, sem og upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna 
starfsemi félagsins.  

 

Viðskiptavinum er ávallt valkvætt að veita persónuupplýsingar. Séu upplýsingar ekki veittar kann það þó eftir 
atvikum að hafa áhrif á möguleika GS1 Ísland til að veita viðkomandi þjónustu. 

 
 

4. Vefkökur og notkun vefsvæðis  

 
a. Heimsóknir á vefsvæði 

Þær persónuupplýsingar sem GS1 Ísland vinnur í gegnum vefsvæði félagsins gerir því kleift að tryggja öruggt 
aðgengi að vefsvæðinu og bregðast við fyrirspurnum viðskiptamanna og notenda. 

 

Þessi vinnsla persónuupplýsinga grundvallast á samþykki notanda sem veitt er þegar upplýsingar eru veittar á 
þar til gerðum eyðublöðum á vefsvæðinu en annars á grundvelli lögmætra hagsmuna GS1 Ísland til að bæta 
vefsvæði félagsins, þjónustu þess og möguleika á viðbrögðum við fyrirspurnum viðskiptamanna og notenda. 

 
b. Sjálfvirk söfnun persónuupplýsinga - vefkökur 

Í vissum tilvikum notar GS1 Ísland og þjónustuveitendur félagsins vafrakökur og aðrar tæknilegar lausnir til 
sjálfvirkrar, rafrænnar söfnunar á upplýsingum þegar notandi heimsækir vefsvæði félagsins sem og í gegnum 
tölvupóstssamskipti. Söfnun þessara upplýsinga gerir félaginu kleift að aðlaga og bæta upplifun af notkun 
vefsins, auka notkunarmöguleika og skilvirkni að vefsvæði GS1 Ísland. 

 
IP-tölur: Er ákveðin tala sem tölvu er úthlutað í hvert skipti sem notandi fer á veraldarvefinn. IP-tala geri 
tölvum og netþjónum kleift að eiga samskipti og skiptast á gögnum. IP-tölur notenda á vefsvæði GS1 Ísland eru 
skráðar í tengslum við upplýsingaöryggi félagsins.  

 
Vafrakökur: Þegar notandi skoðar vefsvæði GS1 Ísland vistast oft vafrakökur á tölvu viðkomandi eða þeim 
búnaði sem notaður er við þá skoðun. Vafrakökur gera vefsvæðum félagsins kleift að þekkja aftur tölvu notanda 
eða búnað og þjóna ýmsum tilgangi. Á vefsvæði félagsins mun birtast tilkynningarflipi sem gerir notanda kleift 
að samþykkja eða hafna vafrakökum.  

 
- Nauðsynlegar vafrakökur: Vafrakökur sem nauðsynlegar eru til að gera notendum kleift að fara um 
vefsvæðið og nýta tiltekna virkni, t.d. innskráningu. Þessar vefkökur er ekki hægt að hafa óvirkar, enda virkar 
vefurinn ekki án þeirra. 

- Afkastamælingakökur: Þessar vafrakökur safna gögnum til að mæla og bæta afköst og virkni vefsvæðis. 

- Virknikökur: Virknikökur þjóna þeim tilgangi að muna þær stillingar sem notandi hefur valið til að hafa 
áhrif á útlit eða virkni vefsins. Notandi getur afþakkað slíkar vefkökur sem kann þó að hafa áhrif á notenda 
upplifun af vefsvæðinu og notandi gæti þurft að endurtaka tiltekið val í hvert skipti sem vefsvæðið er heimsótt. 

- Markaðssetningarkökur: Markaðssetningarkökur eru notaðar til að koma á framfæri efni sem sniðið er 
að áhugasviðum notanda, draga úr endurtekningum í birtingu auglýsingaefnis og til að mæla virkni kynningar- 
og auglýsingaefnis. Ef notandi samþykkir ekki markaðssetningarkökur mun tölvan eða viðkomandi tæki ekki 
verða mæld í markaðssetningarskyni.  

Notandi getur sjálfur stjórnað því hvort vafrakökur (aðrar en nauðsynlegar vafrakökur) eru samþykktar með 
vefkökuflipanum eða með því að notandi stilli vafrann sinn á þann veg að hann leyfi ekki vefkökur.  

 
Þrátt fyrir að flestir vafrar samþykki vafrakökur getur notandi valið hvort hann samþykkir þær eða ekki með því 
að stilla það í vafra sem notaður er. Þá getur notandi einnig eytt vafrakökum úr búnaði sínum hvenær sem er. 
Sé vafrakökunotkun ekki samþykkt kunna sumir eiginleikar vefsvæðis GS1 Ísland að vera óvirkir.  
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Frekar upplýsingar um stýringu á vafrakökum má finna í vafranum þínum undir „Help“ . Þá er unnt að hafa 
samband við GS1 Ísland um frekari upplýsingar um notkun vefkaka í samræmi við lið 11 í stefnu þessari. 

 
 

5. Grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga. 

 
 a. Umsóknir og skráning 
Við umsóknarferli hjá GS1 Ísland og þjónustu sem félagið veitir kann að vera nauðsynlegt fyrir viðskiptamenn 
að skrá persónuupplýsingar, sem dæmi nafn og netfang, og er þá óskað eftir samþykki viðkomandi. 

 

Framangreindum persónuupplýsingum er aflað og þær unnar á grundvelli samþykkis viðskiptamanns og, þar 
sem samþykki er ekki nauðsynlegt, með vísan til lögmætra hagsmuna GS1 Ísland til að tryggja öryggi í 
þjónustu félagsins. Þar sem viðskiptamaður hefur gert samning við GS1 Ísland kann vinnsla félagsins á 
persónuupplýsingunum að vera nauðsynleg til að uppfylla samningsskyldur þess. 

 
 b. Markaðssetning 
Persónuupplýsingar kunna að vera unnar vegna samskipta við viðskiptavini, svo sem vegna frétta um 
starfsemi/þjónustu GS1 Ísland. Þá kann að vera nauðsynlegt að vinna persónuupplýsingar vegna veittrar 
þjónustu, svo sem vegna uppfærslna, vandamála í kerfum félagsins og til að bregðast við fyrirspurnum notenda 
um þjónustuna. 

 

Vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við markaðssetningu og samskipti við viðskiptavini fer fram á grundvelli 
samþykks notenda eða eftir atvikum á grunvelli lögmætra hagsmuna sem GS1 Ísland gætir. Vinnsla til 
samskipta við notendur þjónustu GS1 Ísland er gerð í samræmi við lögmæta hagsmuni félagsins til að geta 
veitt notendum sínum áframhaldandi þjónustu. 

 
 c. Annar tilgangur fyrir vinnslu persónuupplýsinga 
Unnið er með persónuupplýsingar til að veita notendum sem besta þjónustu vegna viðskipta við GS1 Ísland. 
Notkun GS1 Ísland á persónuupplýsingum viðskiptamanna er einkum til þess að:  

  
- Auðkenna og hafa samband við viðskiptamenn og notendur. 

- Veita viðskiptavinum þá þjónustu sem óskað er eftir og viðeigandi upplýsingum vegna hennar. 

- Stofna og viðhalda viðskiptareikningum. 

- Hafa samband við viðskiptavini um uppfærslur, viðhald, truflanir eða önnur tæknileg atriði sem tengjast 
þjónustunni. 

- Taka á móti greiðslum frá viðskiptamönnum. 

 
Vinnsla persónuupplýsinga í framangreindum tilgangi er nauðsynlegur þáttur í að efna samning um þjónustu 
milli GS1 Ísland og viðskiptamanna sem og lögmætra hagsmuna GS1 Ísland til að geta veitt og viðhaldið 
þjónustu félagsins og til þess að tryggja öryggi hennar. 

Ef viðskiptamaður hefur veitt GS1 Ísland samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga í ákveðnum tilgangi er 
samþykki grundvöllur slíkrar vinnslu og á viðskiptamaður rétt á því að draga samþykki sitt til baka. Slík 
afturköllun hefur þó ekki áhrif á lögmæti vinnslu persónuupplýsinga sem áður hefur átt sér stað. 

 
 

6. Aðgengi að persónuupplýsingum og miðlun til þriðja aðila 

 
 a. Aðgengi að persónuupplýsingum 
Starfsmenn GS1 Ísland hafa aðgang að persónuupplýsingum um viðskiptamenn að því marki sem nauðsynlegt 
er til að framfylgja samningsskyldum félagsins og til að bæta upplifun notenda af vefsvæði félagsins og 
þjónustu þess. Þá hafa þjónustuaðilar GS1 Ísland, sem vinna persónuupplýsingar í þágu félagsins, aðgang að 
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persónuupplýsingum en það eru einkum fyrirtæki sem veita hýsingar- og upplýsingatækjaþjónustu og banka- 
og fjármálaþjónustu. Þessir þjónustuaðilar eru bundnir trúnaði. 

 

GS1 Ísland kann að bera skyldu til að veita opinberum aðilum aðgang að persónuupplýsingum á grundvelli 
lagaskyldu, sem dæmi skattyfirvöldum, eftirlitsaðilum, lögregluyfirvöldum og dómstólum. 

 
 b. Miðlun til þriðju aðila 
GS1 Ísland deilir upplýsingu um nafn viðskiptamanns (nafn lögaðilans) með öðrum aðildarfélögum GS1 en slík 
miðlun er nauðsynleg til að geta einkennt vöru viðskiptamanns í hinu alþjóðlega kerfi sem felst í þjónustu 
félagsins. Einnig deilir GS1 Ísland upplýsingum, í samræmi við lögmæta hagsmuni félagsins til að geta efnt 
samning um þjónustu milli félagsins og viðskiptamanns, með GS1 (Global office) að því marki sem nauðsynlegt 
er.  

 

GS1 Ísland kann að miðla persónuupplýsingum viðskiptavina til þriðju aðila, svo sem í tengslum við 
samningssambands þeirra við félagið. Þessir aðilar kunna að vera staðsettir utan Íslands. GS1 Ísland mun þó 
ekki miðla persónuupplýsingum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema slíkt sé heimilt á grundvelli viðeigandi 
persónuverndarlöggjafar, s.s. á grundvelli staðlaðra samningsskilmála, samþykkis viðskiptamanns eða 
auglýsingar Persónuverndar um ríki sem veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd. 

 
 

7. Hvernig eru persónuupplýsingar varðveittar? 

 
GS1 Ísland varðveitir persónuupplýsingar á öruggan hátt og í samræmi við gildandi lög og reglur. Þannig hafa 
verið gerðar tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að verja persónuupplýsingar.  

 

 
8. Varðveislutími 
 
GS1 Ísland varðveitir upplýsingar um viðskiptavini og fyrirsvarsmenn, eða eftir atvikum tengiliði, viðskiptavina 
sem unnar eru vegna  félagsins eins lengi og nauðsynlegt er til að uppylla tilgang söfnunar þeirra. GS1 Ísland 
varðveitir gögn sem málunum tengjast, þ.m.t. persónuupplýsingar, að jafnaði ekki lengur en tíu ár frá því að máli 
er lokað.  
 
Varðveisla vefkaka er misjafnt eftir tegundum þeirra. Sumar þeirra eyðast þegar vafra er lokað en öðrum er eytt 
sjálfkrafa, að jafnaði að tveimur árum liðnum.  
 
Bókhaldsgögn í tengslum við þjónustu GS1 Ísland til viðskiptamanna eru varðveitt í samræmi við lög nr. 
145/1994, um bókhald, en samkvæmt þeim ber að varðveita bókhaldsgögn í sjö ár frá lokum viðkomandi 
reikningsár. 
 
9. Breytingar og leiðréttingar á persónuupplýsingum 
 
Mikilvægt er að þær persónuupplýsingar sem GS1 Ísland vinnur með séu réttar. Því þarf að tilkynna félaginu 
um þær breytingar sem kunna verða á persónuupplýsingum viðskiptamanna. Einstaklingar eiga rétt á því að fá 
óáreiðanlegar persónuupplýsingar leiðréttar. Að teknu tilliti til tilgangs vinnslu persónuupplýsinga á 
einstaklingur jafnframt rétt á að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar, þ.m.t. með því að leggja fram 
frekari upplýsingar. 

 

Beiðnir um uppfærslur skal beint til ábyrgðarmanns persónuverndarstefnu GS1 Ísland með bréfpósti eða 
tölvupósti, í samræmi við lið 11 í stefnu þessari. 

 
 
10. Réttindi einstaklinga  
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Einstaklingar njóta ákveðinna réttinda í tengslum við vinnslu GS1 Ísland á persónuupplýsingum. Í þeim felst 
m.a. réttur til að:  

 

- Óska eftir upplýsingum um hvernig GS1 Ísland vinnur persónuupplýsingar og fá afrit af þeim. 

- Óska eftir að fá sendar upplýsingar, sem einstaklingur hefur sjálfur látið félaginu í té eða stafa beint frá 
viðkomandi, til þriðja aðila. 

- Afturkalla samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga sem byggð er á samþykki. 

- Fá upplýsingar um uppruna persónuupplýsinga sem ekki er aflað frá einstaklingnum sjálfum. 

 

Framangreindum réttindum kunna að vera sett takmörk í gildandi lögum og reglum. Vilji viðskiptamenn fá 
nánari upplýsingar eða nýta framangreind réttindi er þeim bent á að hafa samband við ábyrgðarmann 
persónuverndarstefnu GS1 Ísland, í samræmi við lið 11 í stefnu þessari. 

 

 
11. Samskiptaupplýsinga, fyrirspurnir og kvartanir 
 
GS1 Ísland hefur tilnefnt ábyrgðamann til að hafa eftirlit með fylgni við þessa persónuverndarstefnu. Hafir þú 
einhverjar nánari spurningar eða athugasemdir við stefnu þessa bendum við þér á að hafa samband í samræmi 
við neðangreindar upplýsingar. Ábyrgðamaður mun bregðast við erindi þínu eins fljótt og auðið er. 

 

 GS1 Ísland ehf. 

 Suðurhrauni 10 

 210 Garðabær 

 Jens Gunnarsson (jens@gs1.is) 

 S. 511-3011 

 

Viðskiptamenn eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá lögbæru eftirlitsyfirvaldi, Persónuvernd, ef þeir telja að 
GS1 Ísland hafi ekki virt réttindi þeirra við meðferð á persónuupplýsingum. 

 

 
 
12. Breytingar 
 
GS1 Ísland áskilur sér rétt til að breyta persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á 
persónuverndarlögum, reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með persónuupplýsingar. 
Breytingar sem kunna verða á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu 
félagsins. 

 

Persónuverndarstefna þessi var sett 6. ágúst 2022. 


