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UMSÓKN á grundvelli persónuverndarlaga 

Aðgangsréttur 

☐ Ég óska eftir að fá staðfestingu á því hvort HS Veitur vinna persónuupplýsingar um mig. 

☐ Ef unnið er með persónuupplýsingar um mig óska ég eftir nánari upplýsingum um vinnsluna. 

☐ Ég óska eftir afriti af þeim persónuupplýsingum sem HS Veitur vinna um mig. 

Réttur til leiðréttingar 

☐ Ég óska eftir að HS Veitur leiðrétti persónuupplýsingar um mig. 

Réttur til eyðingar 

☐ Ég óska eftir að HS Veitur eyði persónuupplýsingum um mig. 

Nafn _______________________________________________________________________________________________________ 

Kennitala _____________________________ Heimili  ________________________________________________________________ 

Póstnúmer og sveitarfélag _____________________________________________________________________________________ 

Sími _____________________________ Netfang __________________________________________________________________ 

Framangreindar upplýsingar verða eingöngu unnar í þeim tilgangi að afgreiða umsókn þína. 

Með umsókn þessari óskar umsækjandi eftir því að nýta réttindi sín samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga (pvl.) eins og nánar er tilgreint í umsókninni. 
Nánar er fjallað um réttindi einstaklinga á grundvelli pvl. í Persónuverndarstefnu HS Veitna. 
Rétt er að benda á að skráður aðili hefur alltaf rétt til að leggja fram kvörtun til Persónuverndar. 

Hvaða upplýsingar óskar þú eftir að verði leiðréttar og á hvaða grundvelli? 

Hvaða upplýsingum óskar þú eftir að verði eytt og á hvaða grundvelli? 

Hvaða upplýsingum um vinnsluna óskar þú eftir afriti af? Getur þú afmarkað gögnin sem beðið er um? 
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Réttur til takmörkunar á vinnslu 

☐ Ég óska eftir að HS Veitur takmarki vinnslu persónuupplýsinga um mig. 

Réttur til að flytja eigin gögn 

☐ Ég óska eftir því að fá persónuupplýsingar mínar afhentar á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. 

☐ Ég óska eftir að HS Veitur flytji persónuupplýsingar mínar til annars ábyrgðaraðila. 

Til hvaða ábyrgðaraðila á að 
senda gögnin?  

Andmælaréttur 

☐ Ég andmæli vinnslu HS Veitna á persónuupplýsingum um mig. 

Ef þú óskar eftir að veita nánari upplýsingar um umsókn þína, skulu þær skráðar hér. 

Til að auðvelda leitina, vinsamlegast upplýsið um eftirfarandi: 

Hefur þú verið í viðskiptum við HS Veitur? 

☐ Já Ef já – vinsamlegast tilgreindu notandi/verktaki/annað 
☐ Nei

Ert þú eða hefur verið starfsmaður hjá HS Veitum? 

☐ Já Ef já – vinsamlegast tilgreindu hvar og hvaða árabil um er að ræða 
☐ Nei

Hvaða vinnslu persónuupplýsinga óskar þú eftir takmörkun á og á hvaða grundvelli? 

Hvaða vinnslu persónuupplýsinga andmælir þú og á hvaða grundvelli? 

Hvaða persónuupplýsingar óskar þú eftir að fá afhentar? 

Vinnsla sem fellur undir „Rétt til að flytja eigin gögn“ þarf að byggja á samþykki eða samning og vera sjálfvirk. 

HS Veitur munu svara umsókn þinni innan mánaðar, en sá tímafrestur kann að vera framlengdur um tvo mánuði. 
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