VIÐKVÆMAR UPPLÝSINGAR - UMSÓKN UM LOYVI
Vinarliga útfyll oyðiblaðið á skerminum, goym upplýsingarnar og send oyðiblaðið til dat@dat.fo
1. DÁTUÁBYRGDARI
Privat virki/stovnur
Almennur stovnur

3. DÁTUVIÐGERI
Verða upplýsingarnar viðgjørdar av øðrum vegna
dátuábyrgdaran? (Er svarið ja, skal avrit av skrivligari
avtalu við dátuviðgeran leggjast við).
Navn:		
Almenn lýsing av virkseminum hjá
Ja
		
Nei
Bústaður:
		
Um ja, upplýs navn, bústað og tlf.nr. hjá dátuviðgera.
Navn:
Postboks:
Bústaður:
Bygd/Býur:
Telefonnummar:
Telefonnummar:

Teldupostur:

4. Í hvørjum parti av virkinum/stovninum skal
viðgerðin fara fram?
Tal:

Almenn lýsing av virkseminum hjá dátuábyrgdara.
(Greið frá um virksemi hjá dátuábyrgdara)

5. Hvat er endamálið við viðgerðini?

2. Hvør hevur dagligu ábyrgdina av viðgerðini
Navn:

Heiti/starv:

6. Heiti og lýsing av viðgerðini

Telefonnummar:
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7. Nær byrjar viðgerðin

8. Nær endar viðgerðin

9. Slag av upplýsingum
Viðgerðin fevnir um upplýsingar um hesi:
Starvsfólk í egnum virki/stovni
Eftirlit við atgongd
Næmingar/dagstovnabørn
Sjúklingar
Limir
Viðskiftafólk/brúkarar
Tilvildarliga útvald
Serliga útvald
Annað

10. Viðgerðin fevnir um hesi sløg av
upplýsingum, sum eru ikki viðkvæmar
Eyðmerkingarupplýsingar:
Navn, bústað, føðingardag og -ár
P-tal
Fingramerki, iris
Annað

11. Sjónvarpseftiransing o.t.:
Sjónvarpseftiransing
Myndaupptøka
Ljóðupptøka
Annað

12. Upplýsingar um atferð o.t.:
Logga atferð, herundir tíð og stað fyri atferð
Preferansur (ynskir, tørvur o.t.)
Upplýsingar knýttar at vørum ella tænastum
Annað

13. Upplýsingar um triðjapersónar:
Navn, bústaður, føðingardagur og -ár
P-tal
Annað

14. Er talan um viðgerð av viðkvæmum
persónsupplýsingum smb. § 2, nr. 9 í
persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei
15. Hvussu verða viðkvæmar upplýsingar
viðgjørdar?
Bert ella partvíst við elektroniskum
hjálpiamboðum
Er ella skal verða partur av manuellari skrá
16. Hvørjar viðkvæmar upplýsingar verða
viðgjørdar?
Lit og ættarslag
Átrúnaðar- heimsspekilig ella politisk sannføring
Revsiverd viðurskifti
Kynslig viðurskifti
Heilsustøða
Yrkisfelagsligt tilknýti
Munandi sosialir trupulleikar
Onnur heilt privat viðurskifti
Tal av luttakarum í verkætlanini
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17. Bólkar av skrásettum og upplýsingarslag
Upplýsingar um persónar í hesum bólkum verða viðgjørdar:
A)

21. Verða persónsupplýsingarnar lýstar á
internetinum?
Ja
Nei

B)
C)

Hesi sløg av upplýsingum, um omanfyri nevndu bólkar av
persónum, verða viðgjørdar:
ad A)

22. NB! UM PERSÓNSUPPLÝSINGARNAR
SKULU FLYTAST TIL ÚTLOND, SKAL SØKJAST
UM HETTA Á SERLIGUM UMSÓKNARBLAÐ.

TRYGDARTILTØK:
VIÐ HESUM VERÐUR VÁTTAÐ, AT HESI
TRYGDARTILTØK VERÐA FYLGD:

ad B)
ad C)

18. Upplýsingarnar stava frá: - Hvussu verða
persónsupplýsingarnar savnaðar?
Manuelt
Elektroniskt
Videoupptøka
Ljóðupptøka
Annað

19. Persónsupplýsingarnar verða útvegaðar
frá
Tí skrásetta
Øðrum. - Hvaðani?

20. Hvussu skulu upplýsingarnar nýtast?
Savnast ella skrásetast
Goymast
Víðarigevast ella avhandast
Til hvønn?

23. Hevur virkið/stovnurin skipað fyri innaneftirliti?
(Tvs. hevur virkið/stovnurin innanhýsis manna
gongdir viðv. trygd?)
Ja
Nei
24. Eru mannagongdir, sum tryggja at
upplýsingarnar bert verða nýttar til
nágreiniliga tilskilað endamál, sakliga
grundað í virkseminum smb. § 8, stk. 1, nr. 2
í persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei
25. Hevur virkið/stovnurin mannagongdir,
sum tryggja at upplýsingarnar eru
viðkomandi og nøktandi smb. § 8, stk. 1, nr.
3 í persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei
26. Eru mannagongdir, sum tryggja, at
upplýsingarnar ikki verða nýttar til onnur
endamál, sum ikki samsvara upprunaliga
endamálinum smb. § 8, stk. 1, nr. 4?
Ja
Nei
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27. Eru mannagongdir, sum tryggja at
upplýsingar verða varðveittar soleiðis, at ikki
ber til at eyðmerkja skrásetta longur enn
neyðugt smb. 8, stk. 1, nr. 5?
Ja
Nei
28. Eru mannagongdir, sum tryggja at
upplýsingarnar eru beinar og dagførdar smb.
§ 8, stk. 1, nr. 6?
Ja
Nei
29. Lýs í stuttum tey tiltøk virkið/stovnurin
hevur, sum tryggja at óviðkomandi ikki fáa
kunnleika til, misbrúka ella ólógliga viðgera
persónsupplýsingar:

30. Fylgir virkið/stovnurin § 31 um
trygdarskipanir?
Ja
Nei
31. Fylgir virkið/stovnurin kunngerð nr. 28
frá 27. februar 2003 um trygd í sambandi við
viðgerð av persónsupplýsingum?
Ja
Nei
Um svarið er noktandi, grundgev fyri hesum:

32. Er viðgerðin av persónsupplýsingum heilt
ella lutvíst elektronisk?
Ja
Nei

33. Um svarið er játtandi, hvørjar
trygdarskipanir/-tiltøk eru sett í verk í
sambandi við elektronisku viðgerðina?
Starvsfólk/tagnarskylda smb. trygdarkunngerðini
§ 8 og 9
Fysisk trygd smb. trygdarkunngerðini § 10
Tryggja trúnaðarupplýsingar smb. trygdarkunngerðini § 11
Tryggja atgongd smb. trygdarkunngerðini § 12
Tryggja sannar upplýsingar smb. trygdarkunn-
gerðini § 13
Ikki loyvdari nýtslu smb. trygdarkunngerðini
§ 14
Samskifti smb. trygdarkunngerðini § 15
Annað:

34. Hvørjar yvirskipaðar reglur eru fyri kunningartøkni í sambandi við viðgerðini av
persónsupplýsingum? Trygdarmál skal leggjast við.

35. Hvørjar raðfestingar og val eru lýst í
trygdarstrategiini? Trygdarstrategi skal
leggjast við.

36. Á hvønn hátt eru mørk sett fyri hvørjir
váðar kunnu góðtakast í sambandi við
viðgerðina av persónsupplýsingum?
Váðameting skal leggjast við.
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37. Hvørjar reglur eru fyri myndugleika- og
ábyrgdarbýti? Fyriskipan har myndugleika- og
ábyrgdarbýti verður lýst skal leggjast við.

38. Verða persónsupplýsingar førdar til
uttanhýsis net?
Ja
Nei
Um svarið er játtandi, greið stutt frá trygdartiltøkunum, sum tryggja at tann, sum fær upplýsingarnar,
lýkur krøvini í trygdarkunngerðini:

39. Hevur virkið/stovnurin aðrar reglur um
trygd?
Ja
Nei
Um svarið er játtandi, greið í stuttum frá endamálin
um við hesum reglum og viðlegg viðkomandi skjøl.

RÆTTARLIGT GRUNDARLAG UNDIR VIÐGERÐ
AV PERSÓNSUPPLÝSINGUM
40. Krøv til viðgerð smb. § 9 í
persónsupplýsingarlógini
(Í minsta lagið eitt av hesum krøvum skulu lúkast)
tann skrásetti hevur givið sítt samtykki
er heimilað í lóg
at halda avtalu við skrásetta ella fyri at gera tað,
sum neyðugt er, fyri at slík avtala eftir áheitan frá
skrásetta kann fáast í lag
at halda eina rættarliga skyldu, sum áliggur
dátuábyrgdaranum
at verja altumráðandi áhugamál hjá skrásetta
at røkja eitt samfelagsáhugamál
at útinna almennan myndugleika, sum er álagdur
dátuábyrgdaranum ella triðjapersóninum, sum
hevur fingið persónsupplýsingarnar útflýggjaðar

av røttum at kunna fylgja einum sjálvsagt
heimilaðum áhugamáli hjá dátuábyrgdaranum
ella tí triðjapersóni, sum hevur fingið
persónsupplýsingarnar, og fyrilitini fyri skrásetta
ikki eru eins stór og hesi áhugamál
41. Krøv til viðgerð av viðkvæmum
persónsupplýsingum, smb. § 10 í
persónsupplýsingarlógini.
(Í minsta lagið eitt av hesum krøvum skulu lúkast).
tann skrásetti hevur givið sítt samtykki
er heimilað í lóg
er neyðug fyri at verja altumráðandi áhugamál
hjá skrásetta í førum, har viðkomandi hvørki
likamliga ella løgfrøðiliga fær givið samtykki
viðvíkur persónsupplýsingum, sum skrásetti
hevur almannakunngjørt
er neyðug fyri at rættarkrav kann sannast, gerast
galdandi ella verjast
er neyðug fyri at útinna almennan myndugleika,
sum álagdur er dátuábyrgdara ella triðjapersóni,
sum hevur fingið persónsupplýsingarnar
er neyðug fyri sjúkufyribyrgjandi sjúkuviðgerð
o.t. og upplýsingarnar verða viðgjørdar av heilsustarvsfólkum við tagnarskyldu
viðgerðin um yrkisfelagsligt tilknýti er neyðug,
til tess at dátuábyrgdarin kann halda sína starvsrættarligu skyldu ella tilskilað rættindi
viðgerðin er neyðug søgu-, hagtals- og
vísindaliga, og bágin fyri einstaka eigur at víkja
fyri samfelagsliga týdninginum av viðgerðini
42. STRIKING - Verða upplýsingarnar
varðveittar eftir at viðgerðin endar?
Ja
Nei
Um svarið er játtandi, við hvørjum grundarlagi?
til søguligt ella hagtalsligt endamál
vísindaligt endamál
smb. lóg um Føroya Landsskjalasavn
Onnur lóggáva
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Um upplýsingarnar verða varðveittar til søgu-, hagtals- ella vísindaligt endamál, lýs so samfelagsáhuga
málini, sum eru størri enn atlitið til persónsverju

43. Stað og dagfesting

44. Undirskrift

Verður fráboðanarblaðið sent Dátueftirlitinum
umvegis heimasíðuna, skal váttanarskrivið
undirskrivast og sendast við posti. Váttanarskriv
liggja á heimasíðuni undir “loyvir” og “oyðubløð”.

METIR DÁTUEFTIRLITIÐ AT TØRVUR ER Á TÍ,
KANN TAÐ BIÐJA UM FLEIRI UPPLÝSINGAR.
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