
Beiðni um aðgang að persónuupplýsingum

Einstaklingur

I. Grunnupplýsingar

Heimilisfang

Kennitala

Póstnúmer Staður

NetfangSími /  Farsími
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Form
Ég óska eftir því að fá upplýsingarnar afhentar:

Á grundvelli gildandi laga um persónuvernd átt þú rétt á upplýsingum um vinnslu persónuupplýsinga og rétt til aðgangs að 
persónuupplýsingum um þig. Við svörum öllum beiðnum sem berast okkur um aðgang að persónuupplýsingum og okkur ber að 
verða við beiðni innan mánaðar frá viðtöku. Lengja má frestinn um tvo mánuði til viðbótar ef þörf er á, með hliðsjón af �ölda 
beiðna og því hversu �óknar þær eru. Þú munt alltaf fá tilkynningu þess efnis innan mánaðar frá viðtöku þessarar beiðni, ásamt 
ástæðum fyrir tö�nni. Frekari upplýsingar um meðferð á persónuupplýsingum má �nna í persónuverndarstefnu Varðar á heimsíðu 
félagsins.

Eyðublaðið skal fyllt út rafrænt og sent til okkar í tölvupósti á  personuvernd@vordur.is.

II. Beiðni

Frá: Til:

Grunnupplýsingar, s.s. nafn, kennitala, heimilisfang, netfang o.s.frv.

Skírteinisupplýsingar

Breytingar á tryggingum

Tilkynningar Varðar

Tjónstilkynningar

Kvittanir

Læknisfræðilegar upplýsingar 

Annað:

Rafrænt á mínum síðum Í ábyrgðarpósti

Tegund upplýsinga sem beiðnin nær til
Hakið við þær upplýsingar sem óskað er eftir. Vinsamlegast athugið að ef upplýsingarnar sem óskað er eftir aðgangi að �alla um 
þriðja aðila þá ber okkur skylda að óska eftir samþykki þriðja aðila áður en möguleiki er á því að afhenda þér upplýsingarnar. Í 
ákveðnum tilfellum getum við hafnað aðgangi að upplýsingum þegar frelsi og réttindi annarra vega þyngra en hagsmunir þínir 
að því að fá aðgang að upplýsingum. 

Tímabil
Gott er að tilgreina tímabil til að einfalda og �ýta fyrir úrvinnslu.
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III. Y�rlýsing og undirskrift

Staður og dagsetning Undirskrift
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Ég geri mér grein fyrir því:
   -   Að ómöguleiki getur verið til staðar til afhendingar upplýsinga.

   -   Vörður tryggingar hf. getur innheimt gjald fyrir vinnslu þessarar beiðni eða hafnað henni ef hún telst augljóslega tilefnislaus           
       eða óhó�eg, einkum vegna endurtekningar. 

   -   Upplýsingarnar eru veittar samkvæmt bestu vitund  félagsins á hverjum tíma. 
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