VARSKÓGVASKIPAN - LÓGARKRAVD
Vinarliga útfyll oyðiblaðið á skerminum, goym upplýsingarnar og send oyðiblaðið til dat@dat.fo
1. DÁTUÁBYRGDARI
4. Heiti og endamál
Navn:		
Heiti á viðgerðini:
		
Bústaður:

* Fráboðan um innanhýsis varskógvaskipan
(whistleblowerskipan) sambært **lóg um fíggjarligt
virksemi, § 75 a

Endamál og møgulig luta endamál:
Postboks:

Bygd/Býur:

Telefonnummar:

Teldupostur:

2. Hvør hevur dagligu ábyrgdina av viðgerðini
Navn:

Heiti/starv:

Telefonnummar:

3. DÁTUVIÐGERI
Upplýsingarnar verða goymdar hjá dátuábyrgdara
og/ella
Upplýsingarnar verða goymdar hjá dátuviðgera
		
Navn á dátuviðgera:

Bústaður hjá dátuviðgera:

* Endamálið við varskógvaskipanini er at liva upp til
lógarkravið um eina innanhýsis varskógvaskipan,
har starvsfólk á virkinum á ein serligan, óheftan og
sjálvstøðugan hátt kunnu boða frá (møguligum)
broti, sum virkið sjálvt hevur framt á **lóg um
fíggjarligt virksemi.
5. Almenn lýsing
Hesi sløg av viðgerðum eru fevnd: Bert starvsfólk á
virkinum kunnu senda fráboðan til skipanina. Tað
kunnu bert fráboðast upplýsingar um starvsfólk og
nevndarlimir. Fráboðanir kunnu latast um brot á lóg
um fíggjarligt virksemi. Fráboðanir um onnur viðurskifti
kunnu ikki latast. Fráboðanin verður latin á óheftan og
sjálvstøðugan hátt. Upplýsingar, sum
varskógvaskipanin fær, verða viðgjørdar í trúnaði av
góðkendum persónum, sum eru tilnevndir at viðgera
nevndu upplýsingar. Tá ein upplýsing er fráboðað
varskógvaskipanini, gera góðkendu persónarnir eina
fyribils meting av, um fráboðanin er grundgivin. Um so
er, at upplýsingarnar ikki eru rættar, ella um
fráboðanin ivaleyst er ógrundað, verða upplýsingarnar
beinanvegin strikaðar úr varskógvaskipanini. Kunnu
upplýsingarnar kortini ikki afturvísast á hesum
grundarlagi, kanna góðkendu persónarnir viðurskiftini
nærri og taka neyðug stig umframt taka avgerð um,
hvørt innanhýsis ella uttanhýsis kanningarorka er
neyðug. Umframt kunnu góðkendu persónarnir
fráboða viðkomandi persónum í virkinum við atliti at
møguligum arbeiðsrættarligum revsitiltaki við støði í tí
fráboðaða, ella talan kann vera um at víðarisenda
upplýsingarnar til viðkomandi myndugleikar, so sum
løgreglu og Fíggjareftirlitið. Fráboðan verður latin
meldaðum persónum sambært kap. 6 um
fráboðanarskyldu mótvegis tí skrásetta í ***lógini um
viðgerð av persónsupplýsingum. Starvsfólk og
nevndarlimir fáa kunning um varskógvaskipanina, har
tað sæst, hvussu fráboðan kann verða latin, hvørji
rættindi ávikavist fráboðarin og hin meldaði hava,
heruppií rætturin til innlit og strikan og rættan av
upplýsingum sambært lógini um viðgerð av
persónsupplýsingum.
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Upplýsingar verða viðgjørdar:
elektroniskt og/ella
við hond
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
6. Bólkar av skrásettum og upplýsingarslag
Upplýsingar um persónar í hesum bólkum verða viðgjørdar:
A)
Starvsfólk, sum senda fráboðan til varskógvaskipanina.

B)
Starvsfólk og nevndarlimir, sum verða meldaðir til varskógvaskipanina.

C)

Hesi sløg av upplýsingum, um omanfyri nevndu bólkar av
persónum, verða viðgjørdar:
ad A)
Upplýsingar um persónseyðmerking og starvsheiti.

ad B)

Navn, starv og upplýsingar um (møgulig) brot á lóg um fíggjarligt virksemi.

ad C)

7. Móttakarar
Upplýsingarnar kunnu flytast til hesar móttakarar ella
bólkar av móttakarum:
Løgreglu, Fíggjareftirlitið ella aðrar viðkomandi myndugleikar.

8. Triðjalond
Eftir ætlan verða upplýsingar sendar triðjalondum:
Ja
✔ Nei

9. Trygd
Almenn lýsing av teimum tiltøkum, sum sett verða í verk
við atliti at viðgerðartrygdini:
Upplýsingar, sum verða viðgjørdar elektroniskt, verða
vardar við loyniorði, firewall (verjugarði) og antivirus forriti.
Flutningur av tílíkum upplýsingum fer fram umvegis eitt
trygt (krypterað og undirskrivað) samband. Upplýsingar,
sum verða goymdar við hond, verða goymdar undir lási.

10. Byrjan
Nær viðgerðin byrjar:

*Dagfesting fyri, nær lógarkravið um varskógvaskipanina sbr.
**lóg um fíggjarligt virksemi verður sett í gildi.

11. Hvussu verða viðkvæmar upplýsingar
viðgjørdar?
Nær upplýsingar verða strikaðar:
*Um so er, at upplýsingarnar ikki eru rættar, ella um fráboðanin
ivaleyst er ógrundað, verða upplýsingarnar beinanvegin
strikaðar í varskógvaskipanini. Um meldað verður til
løgregluna, Fíggjareftirlitið ella aðrar viðkomandi myndugleikar,
verða upplýsingarnar beinanvegin strikaðar, tá ið málið er
avgreitt av avvarðandi myndugleikum, samanber tó niðanfyri.
Um tað við støði í innsavnaðu upplýsingunum verður áløgd
agarevsing móti starvsfólkinum, sum er meldað, ella tað annars
eru orsøkir til, at tað er sakligt og neyðugt framhaldandi at
goyma upplýsingar um starvsfólkið, verða upplýsingarnar
goymdar í persónsmálinum hjá viðkomandi. Upplýsingarnar um
starvsfólkið verða varðveittar soleiðis, at ikki er gjørligt at
eyðmerkja skrásetta longur enn neyðugt við atliti at
endamálinum við viðgerðini.

12. Undirskrift
Verður ikki almannakunngjørd í skránni.
Dagfesting

Navn

Gevið gætur!
• Broytingar skulu fráboðast Dátueftirlitinum.
• Dátuábyrgdarin skal sjálvur goyma eitt eintak av
fráboðanini.
Fylgibræv/viðmerkingar til Dátueftirlitið
**Lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne
ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af
27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar
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2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af
16. januar 2015, anordning nr. 37 af 16. januar 2015, anordning
nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015,
anordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16.
januar 2015 og anordning nr. 689 af 22. maj 2015, anordning nr.
693 af 22. juni 2015.***Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 um
viðgerð av persónsupplýsingum, sum broytt við løgtingslóg nr.
24 frá 17. mai 2004.
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