Beiðni um aðgang að persónuuppýsingum
Í 15. gr. persónuverndarreglugerðarinnar (PVRGL) er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til að fá staðfestingu á því frá
ábyrgðaraðila hvort unnar séu persónuupplýsingar er varða hann sjálfan og, ef svo er, rétt til aðgangs að persónuupplýsingunum
og að upplýsingum um eftirfarandi atriði:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilgang vinnslunnar,
Viðkomandi flokka persónuupplýsinga,
Viðtakendur eða flokka viðtakenda sem fengið hafa eða munu fá persónuupplýsingarnar í hendur,
Ef mögulegt er, hversu lengi fyrirhugað er að varðveita persónuupplýsingarnar
Hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs.

Samkvæmt PVRGL skal ábyrgðaraðili láta í té afrit af þeim persónuupplýsingum sem eru í vinnslu. Honum er heimilt að innheimta
sanngjarnt gjald, byggt á umsýslukostnaði, fari skráði einstaklingurinn fram á fleiri eintök. Leggi hinn skráði beiðnina fram rafrænt
skulu upplýsingarnar látnar í té með rafrænu sniði sem almennt er notað nema hann fari fram á annað.
Vinsamlegast athugið að réttur þinn til að fá afrit má ekki skerða réttindi og frelsi annarra.
Tímafrestir: Veita skal skráðum einstaklingi upplýsingar um aðgerðir innan mánaðar frá viðtöku beiðninnar. Lengja má frestinn um
tvo mánuði til viðbótar ef þörf er á, með hliðsjón af fjölda beiðna og því hversu flóknar þær eru.
Ef þú óskar eftir staðfestingu á því hvort Securitas hf. vinni persónupplýsingar þínar biðjum við þig að fylla út neðangreint form
og senda á tölvupóstfangið personuvernd@securitas.is
GRUNNUPPLÝSINGAR UM ÞIG
NAFN
KENNITALA
HEIMILISFANG
SÍMANÚMER
NETFANG

Í kjölfar beiðni þinnar verður hún yfirfarin og þú upplýst/ur um hvort mögulegt er að fallast á beiðni þína. Til að gæta fyllsta öryggis,
þegar beiðni þín hefur verið unnin, er mögulegt að við þurfum að biðja þig að staðfesta á þér deili, með því t. d. að mæta á
starfsstöð okkar og framvísa gildum skilríkjum.
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