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PERSÓNUVERNDARSTEFNA NORTHLAYER

0 - Ábyrgðaraðili

Nafn fyrirtækis: Northlayer ehf.

Kennitala: 660722-1140

Skráð heimilisfang: Ægisíða 62, 107 Reykjavík.

Önnur skrifstofuaðstaða: Grandagarður 16, 101 Reykjavík.

Póstfang: contact@northlayer.is

Varnarþing: Héraðsdómur Reykjavíkur við Lækjargötu

0.1 Vinnsluaðili

Vinnsluaðili: Leifur Steinn Gunnarsson

Póstfang: leifurg@northlayer.is

1 - Skilgreiningar

Í þessari persónuverndarstefnu er farið yfir mörg hugtök sem best er að skilgreina vel

hvert fyrir sig. Eftirfarandi eru skilgreiningar hugtaka og atriða, sem notuð eru með

stórum staf í byrjun orðs, og eru skilgreind hér í karlkyni, kvenkyni eða hvorugkyni (e.o.

sést í orðaskrám) og eintölu í nefnifalli án greinis:

1.0 “Ábyrgðaraðili” : Fyrirtækið Northlayer ehf e.o. fæst í kafla 0.

1.1 “Vinnsluaðili”: Einstaklingurinn Leifur Steinn Gunnarsson sem er starfsmaður

Ábyrgðaraðila með umsjón persónuverndarmála, fæst í kafla 0 undirlið 1.
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1.2. “Hinn Skráði” : Sá einstaklingur eða lögaðili sem er efni persónuupplýsinganna.

1.3 “Sýndarþjónn” (VPS, Virtual Private Server) : Sýndarþjónn er sú eining af heilum eða

hluta netþjóns þ.e.a.s tölvukerfi sem er fengin í ‘sýnd’ þ.e. eftir skiptingu í aleingagraða

hluta með skilgreindu örgjörvaafli, magn á vinnsluminni, ne�engingu og bandbreidd,

diskaplássi og osvfr.

Á Sýndarþjóni fær viðskiptavinurinn fullaðgang “root access” í sýndarumhverfið si� og

stórnar því öllu sem kemur að og af því umhverfi innan sýndarþjónsins og þeim

þjónustum og forritum sem á honum eru hýst.

1.4 “Járn” (Bare Metal, Fully Dedicated Servers):  Járn er heill, algjörlega einangraður

netþjónn, aðgengilegur aðeins í gegnum netþjónustur Northlayer, kerfi e.o. SecureShell

og kerfi sem viðskiptavinurinn sjálfur hefur hlaðið á þjóninn.

Járn gefur til kynna að viðskiptavinurinn e.o. í Sýndarþjóni stjórni öllu því sem kemur að

og af umhverfinu innan netþjónsins og þeim þjónustum og forritum sem á honum eru

hýst. Járn þjónusta heimilar ekki né túlkar ekki eign eða ré� viðskiptavinsins á

raunverulega tölvukassanum.

1.5 “Búnaðshýsing” (Colo, Colocation) : Búnaðshýsing er útleiga á plássi í rekka þ.e.

tölvuskáp, eða heilum, hálfum og kvartersskápum þar sem Northlayer sér aðeins um

veitingu rýmis, rafmagns í búnaðinn, kælingar utan í búnaðinn, og ef á við þ.e.a.s ef

beðið er um: uppsetningu og röðun búnaðssins í skápana, ne�engingu í búnaðinn,

netvarnir (DDoS Mitigation) og umsjón með innkerfum í búnaðinum.

Búnaður sendur í búnaðshýsingu Northlayer er víst eiga og ábyrgð viðskiptsins (eða

annara aðila ef tekið er fram). Eigin aðgangur að búnaði er ekki tryggður né lofaður

nema ef um eigin samkomulag viðskiptavins, Northlayers og gaganvernsveitanda er að

ræða.

1.6 “Vef- og forritshýsing” (Web Hosting, Shared Hosting, Application Hosting) : Vef- og

forritshýsing er yfirheiti um þær vörur og þjónustur sem á varðar hýsingu vefsíðu eða

forrits ekki með Járni, Sýndarþjóni og eða Búnaðshýsingu heldur í sér umhverfi á
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þjónustusíðum og miðlum Northlayer sem aðeins er einkað þessum viðeigandi vörum og

þjónustum.

1.7 “Vefstofa” : Vefstofan er deild Northlayer sem sér um þjónustun vefhönnunar,

ve�orritunar og annara forritunarverkefna.

Ef óvíst er um túlkun hugtaks eða skilgreinginar má hafa samband við

legal@northlayer.is og eða skoða vefsíðu Northlayer á Northlayer.is. Ef á við fæst

sty�ing og Ensk þýðing skilgreinda hugtaka í sviga.

2 - Tegund gagna í hönd Ábyrgðaraðila

Tegund og magn gagna í hönd Ábyrgðaraðila fer mismunandi eftir hvaða, og hvernig

þjónustu og samskipti Hinn Skráði hefur haft við Ábyrgðaraðila. Hér kemur skipting

þessara sviða, flokkuð samkvæmt skilgreiningum úr kafla 1, með ítarlegri skilgreiningum

á gagnasöfnun í hverri:

2.0 Gagnageymsla úr notkun Járns, Sýndarþjóna og Vef- og forritshýsingar og

Búnaðshýsingar:

2.0.0 Engar persónuupplýsingar né viðkvæmar persónuupplýsingar eru fengnar,

geymdar, vitaðar, né unnar úr notkun þjónustu: Járns, Sýndarþjóna né Vef- og

forritshýsinga og Búnaðshýsinga. Gögn á þjónum Járns, Sýndarþjónum, Vef- og

forritshýsingarþjónum og eigin búnaðshýsingarþjónum eru í aleigu og aðeins í aðgengi

viðskiptavinarins, nema í sérstökum kringumstæðum með ítrekuðu leyfi viðskiptavinarins.

2.0.1 Nauðsynlegar persónuupplýsingar og persónuupplýsingar til kynna um Hinn Skráða

eru fengnar, með leyfi og samþykkt Hins Skráða frá Hinum Skráða sjálfum, við stofnun

reiknings eða viðskiptasambands við Northlayer. Þær persónuupplýsingar eru:

2.0.1.1 Nafn Hins Skráða

2.0.1.2 Póstfang Hins Skráða

2.0.1.3 Heimilisfang Hins Skráða
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2.0.1.4 Símanúmer Hins Skráða (Valmöguleiki)

2.1 Gagnageymsla úr notkun Vefstofu og annarri forritunar- eða ráðgjafaþjónustu:

2.1.0 Engar persónuupplýsingar né viðkvæmar persónuupplýsingar eru fengnar,

geymdar, vitaðar, né unnar úr notkun þjónustu úr Vefstofu og annarri forritunar- eða

ráðgjafaþjónustu.

2.0.1 Nauðsynlegar persónuupplýsingar og persónuupplýsingar til kynna um Hinn Skráða

eru fengnar, með leyfi og samþykkt Hins Skráða frá Hinum Skráða sjálfum, við stofnun

reiknings eða viðskiptasambands við Northlayer. Þær persónuupplýsingar eru:

2.0.1.1 Nafn Hins Skráða

2.0.1.2 Póstfang Hins Skráða

2.0.1.3 Heimilisfang Hins Skráða

2.0.1.4 Símanúmer Hins Skráða (Valmöguleiki)

2.2 Gagnageymsla samstarfsaðila í greiðslum:

2.2.0 Við val viðskiptavinarins á greiðslumáta eru ákveðnar upplýsingar sem

greiðslumátinn þarf til rukkunar. Hér fyrir neðan er yfirferð allra stærstu

samstarfsmanna Ábyrgðaraðili í greiðslumálum og hvaða persónuupplýsingar þeir fá:

2.2.0.0 Rapyd.is: Nafn Hins Skráða, póstfang, heimilisfang og í eigin viðskiptum Hins

Skráða við Rapyd.is (þá undir ábyrgðaraðila Rapyd Financial Network (2016) Ltd):

kortaupplýsingar eða aðrar greiðsluupplýsingar.

2.2.0.1 Íslandsbanki og Íslenska ríkið: Nafn Hins Skráða, kennitala og banki.

2.2.0.2 PayPal.com: Nafn Hins Skráða, póstfang, heimilisfang og í eigin viðskiptum Hins

Skráða við Rapyd.is (þá undir ábyrgðaraðila PayPal Pte. Ltd): kortaupplýsingar eða

aðrar greiðsluupplýsingar.

2.2.0.3 Myntkaup.is: Ekkert.
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3 - Geymslu- og öryggisaðgerðir

Persónuupplýsingar í umsjón Ábyrgðaraðilans eru geymdar í öruggum gagnagrunnum

sem aðeins nauðsynlegir starfsmenn fá aðgang að. Utanaðkomandi aðgangur til

gagnanna er læstur á alla nema tilgreinda nauðsynlega starfsmenn.

3.0 Staðstening gagnagrunna og samstarfsaðilar í gagnageymslu:

Gagnagrunnir, þ.e. geymsluþjónar persónuupplýsinga Ábyrgðaraðilans eru staðse�ir í

Hafnarfirði í Tier 3 vo�uðu, öruggu gagnaveri atNorth. Aðeins tvær persónur úr

starfsteymi Ábyrgaðilans hafa heimild til þess að opna tölvuskápinn og netþjónanna sem

gagnagrunnir Ábyrgðaraðilans eru á. Þó getur Ábyrgðaraðili heimilað starfsmönnum

atNorth að vinna í skápnum fyrir sig.

3.1 Dulkóðun og læst aðgengi til internets

Persónuupplýsingar í geymslu gagnagrunna Ábyrgðaraðilans eru dulkóðaðir með

hernaðarvo�uðum nútíma dulkóðunarformum.

Aðgengi til gagnagrunnanna í gegnum netsamband er ekki hægt frá öðrum en

starfsmönnun Ábyrgðaraðilans og öðrum tölvukerfum hans.

4 - Notkun gagna í hönd Ábyrgðaraðila

Nauðsynlegar persónuupplýsingar og persónuupplýsingar úr stofnun reiknings eða

viðskiptasambands eru notaðar til að hafa samband við Hinn Skráða varðandi þjónustu,

aðstoð og greiðslur.

5 - Ré�indi Hins Skráða hvað varðar persónuvernd

Ré�indi Hins Skráða gagnvart Ábyrgðaraðilanum fást með fullnægustu skýringum úr

lögum nr. 90/2018 um persónuvernd. Hér fyrir neðan er þó umorðun og yfirlit ré�inda

Hins Skráða og hvernig Hinn Skráði getur haft not á þeim:

5.0 Ré�ur til aðgengis
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Fyrst og fremst hefur Hinn Skráði fullan ré� til aðgengi persónuupplýsinga sinna frá

Ábyrgðaraðila, þ.e.a.s ré� á afriti allra persónuupplýsinga sem Ábyrgðaraðili hefur á

Hinum Skráði og notkun þeirra.

Allar persónuupplýsingar úr gagnasafni Ábyrgðaraðila á ákveðnum einstaklingi fást

fyrst og fremst úr þjónustukerfi hans en annars frá samskiptum við Vinnsluaðila.

5.1 Ré�ur til að gleymast

Annað er það að Hinn Skráði á fullan ré� gegn Ábyrgðaraðila að Ábyrgðaraðili eyði

persónuuplýsingum sínum tafarlaust.

Sendu beiðni á Vinnsluaðila til þess að fá persónuupplýsingum þínum ey�.

5.2 Ré�ur til leiðré�ingar

Hinn Skráði hefur af sjálfsögðu þann ré� til að fá upplýsingar sínar leiðré�ar ef þær eru

ekki ré�ar.

Sendu beiðni á Vinnsluaðila til þess að fá persónuupplýsingum þínum brey�.

5.3 Ré�ur til takmörkunar

Hinn Skráði hefur ré� til þess að Ábyrgðaraðili takmarki vinnslu persónuupplýsinga sinna

sem minnst.

Sendu beiðni á Vinnsluaðila til þess að fá persónuupplýsingar þínar notaðar á

takmarkandi vegu.

6 - Breyting á Persónuverndarstefnu

Þessari persónuverndarstefnu má Ábyrgðaraðili breyta hvenær sem er en skal ávallt

gefa út yfirlýsingu breytinganna til viðskiptavina degi fyrirfram ef hægt er.
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