FRÁBOÐAN VAKMYNDATÓL
Vinarliga útfyll oyðiblaðið á skerminum og send tað til Dátueftirlitið við at trýsta “Submit form”.
1. DÁTUÁBYRGDARI
Privat virki/stovnur
Almennur stovnur
Navn:		
Almenn lýsing av virkseminum hjá
		
Bústaður:

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

Postboks:
Bústaður:
Bygd/Býur:
Telefonnummar:
Telefonnummar:

Teldupostur:

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

4. Hvussu nógv vakmyndatól verða fráboðað?
Tal:

5. Heiti og lýsing av viðgerðini
Her skal greiðast frá, hvat vakmyndatólið vísir og
hvar tað fysiskt stendur. Tvs. í hvørji bygd/býi/deild
o.s.fr.:

2. Navn á tí sum hevur dagliga ábyrgd av
viðgerðini
Navn:

Heiti/starv:

6. Hvat er endamálið við vakmyndatólinum
Bert vakmyndatól við sama endamáli/somu enda
málum, kunnu útfyllast á sama fráboðanarblaði

Telefonnummar:
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7. Er talan um viðgerð av viðkvæmum
persónsupplýsingum smb. § 2, nr. 9 í
persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei

14. Hvaðani er atgongd til upptøkurnar
Á staðnum, har vakmyndatólini eru
Aðra staðni
Um upptøkurnar kunnu síggjast frá øðrum støðum
(t.d. heimanífrá) skal greiðast frá tí her.

8. Nær byrjar viðgerðin

		

9. Nær endar viðgerðin

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

10. Slag av upplýsingum
Starvsfólk í egnum virki/stovni
Eftirlit við atgongd
Næmingar/dagstovnabørn
Sjúklingar
Limir
Viðskiftafólk/brúkarar
Tilvildarliga útvald
Serliga útvald
Annað

11. Hvussu skulu upplýsingarnar nýtast
Savnast ella skrásetast
Goymast
Víðarigevast ella avhendast
Til hvønn?

15. Hevur virkið/stovnurin skipað fyri
innaneftirliti?
(Tvs. hevur virkið/stovnurin innanhýsis manna
gongdir viðv. trygd?)
Ja
Nei
16. 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
17. Hevur virkið/stovnurin mannagongdir,
sum tryggja at upplýsingarnar eru
viðkomandi og nøktandi smb. § 8, stk. 1, nr.
3 í persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei

12. Verða persónsupplýsingarnar fluttar av
landinum?
(Um ja, so skal oyðiblaðið “Flutningur til útlond”
eisini útfyllast)
Ja
Nei

18. Hevur virkið/stovnurin mannagongdir,
sum tryggja at upplýsingarnar eru rættar
og dagførdar smb. § 8, stk. 1, nr. 6 í
persónsupplýsingarlógini?
Ja
Nei

13. Verða persónsupplýsingarnar lýstar á
internetinum?
Ja
Nei

19. Verða upptøkurnar goymdar?
Ja
Nei

FRÁBOÐAN VAKMYNDATÓL

2

20. Meginreglan er, at upptøkurnar skulu
strikast eftir, í seinasta lagi, 14 døgum.
Verður hetta fylgt?
Ja
Nei
Um nei, greið frá hví

21. Fylgir virkið/stovnurin § 31 í persóns
upplýsingarlógini um trygdarskipanir?
Ja
Nei

24. Stað og dagfesting

25. Undirskrift

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

22. Hevur virkið/stovnurin aðrar reglur um
trygd?
Ja
Nei
Um ja, hvørjar?

RÆTTARLIGT GRUNDARLAG UNDIR VIÐGERÐ
AV PERSÓNSUPPLÝSINGUM
23. 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
FRÁBOÐAN VAKMYNDATÓL

3

