Útgáfa 1.0

Beiðni um aðgang að persónuupplýsingum
Þetta eyðublað er ætlað einstaklingum sem óska eftir því að sækja rétt sinn til aðgangs
að persónuupplýsingum sem afhentar hafa verið til Sýnar hf., óska eftir leiðréttingum
eða eyðingu.
Á Mínum síðum getur þú nálgast upplýsingar um allar skráðar þjónustur þínar, reikninga og
símtalayfirlit. Upplýsingagjöf sem tengjast sönnun á kaupum, til dæmis með undirritun á
samning og/eða skilmálum, ætti að beina til þjónustuvers (símanúmer 1414). Almenn
lýsing á vinnslu persónuupplýsinga er sett fram í persónuverndarstefnu Sýnar á syn.is.
Ekki er hægt að hefja vinnslu beiðnarinnar nema auðkennisupplýsingar séu fullnægjandi
og eyðublaðið undirritað.
Eyðublaðið er hægt að senda til okkar með tölvupósti, personuverndarfulltrui@syn.is, koma
með það í móttöku okkar að Suðurlandsbraut 8 í Reykjavík milli 9 og 17 virka daga, eða senda
það með bréfpósti:

Sýn hf.
b.t. persónuverndarfulltrúi
Suðurlandsbraut 8
108 Reykjavík
Ísland

Við stefnum á að klára vinnslu beiðnarinnar eins fljótt og hægt er, en þó aldrei lengur
en þrjátíu dögum frá móttöku hennar.

Auðkennisupplýsingar
Fullt nafn:
Kennitala:
Farsímanúmer sem hægt er að ná í þig á dagtíma:
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Útgáfa 1.0
Beiðni
Lýsið tegundum upplýsinga sem beiðnin nær til:

Hvað óskar þú eftir að við gerum:

Tímabil

Frá:
Til:

Athugasemdir sem gætu flýtt fyrir vinnslu beiðnarinnar:

Yfirlýsing
Ég staðfesti hér með:
-

Að ég er sá sem vísað er til í þessari beiðni og að allar upplýsingar settar
fram eru réttar og hafa verið veittar Sýn hf. í þeim tilgangi að bregðast við
beiðni minni;
Að upplýsingarnar sem safnast saman í tengslum við vinnslu þessarar
beiðnar má afhenda til mín á því formi sem Sýn telur mest viðeigandi (en
þó alltaf rafrænt);

Ég er meðvitaður um eftirfarandi:
-

Að Sýn kann að vera ómögulegt að afhenda mér umbeðnar upplýsingar
vegna þess að þær eru ekki lengur til;
Að öll eða hluti af beiðni minni kann að verða vísað frá ef ekki verður hægt
að vinna hana sökum ákvæða í lögum;
Að Sýn kann að taka hóflegt gjald fyrir vinnsluna ef hún reynist vera
umfangsmikil og mun Sýn upplýsa mig um þann kostnaður áður en
vinnslan fer fram.

Undirskrift:
Dagsetning og staður:
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