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Svæði sem beðið er um (þar sem nýja eignin er):

Tíðni:

Allt landið
Höfuðborgarsvæðið
Annnað:

Vikulega
Hálfsmánaðarlega
Mánaðarlega

Umsækjandi:
Nafn fyrirtækis/stofnunar:

Kennitala:

Starfsemi:
Heimilisfang:

Póstnr.:

Tengiliður:
Nafn:

Kennitala:

Netfang 1:

Netfang 2:

Sími:

Lýsa skal tilgangi vinnslunnar:

Staðfesting:

Ég undirrituð/aður staðfesti að ég hef kynnt mér og samþykki skilmála umsóknarinnar.
Staður og dagsetning:

Undirskrift:

Ef umsóknin er handskrifuð, vinsamlegast skrifið með prentstöfum og sendið með pósti eða faxi.
Hægt er að skila eyðublaðinu rafrænt og þá þarf ekki að undirrita. Athugið að nauðsynlegt er að hlaða skjalinu niður af
vefnum (ekki opna í vafra). Fyllið út eyðublaðið og vistið skjalið á tölvunni. Farið í netskil á vefnum til að skila rafrænt.
Ef eyðublaðinu er ekki skilað rafrænt skal það undirritað og sent í bréfpósti til Þjóðskrár Íslands eða sent með faxi.
Eftirfarandi skilmálar gilda um vinnslu og meðferð gagna/upplýsinga:
1.
2.
3.
4.
5.

Umsækjandi lýsir yfir með umsókn þessari að upplýsingar verða einungis notaðar í samræmi við þann tilgang sem
tilgreindur er í umsókninni og tengist reglubundinni starfsemi umsækjanda.
Í markpósti þarf að tilgreina uppruna póstlista og að viðkomandi geti haft samband við Þjóðskrá Íslands til að loka fyrir
frekari póstsendingar þaðan.
Óheimilt er að miðla upplýsingum úr skránni til óviðkomandi aðila og ekki er heimilt að safna upplýsingum saman.
Greitt er fyrir veittar upplýsingar samkvæmt gjaldskrá sem í gildi er á hverjum tíma (leyfisgjald auk færslugjalds) og
samkvæmt gildandi lögum. Reikningsuppgjör verður sent út við afhendingu vinnslu eða í lok mánaðar.
Notkun umsækjanda á upplýsingum sem samræmist ekki ákvæðum samnings þessa er með öllu óheimil. Þjóðskrá Íslands
áskilur sér rétt til þess að stöðva afhendingar á upplýsingum, telji stofnunin að öryggi upplýsinga sé ábótavant eða að
notkun umsækjanda samræmist ekki skyldum hans samkvæmt umsókn þessari, fyrirmælum Þjóðskrár Íslands þar að
lútandi eða lögum nr. 77/2000.

Skráist af Þjóðskrá Íslands:
Dagsetning:

Samþykkt:

Bls. 1 (af 1)
Sími/Tel. (+354) 515 5300
skra@skra.is
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