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Ný umsókn
Breyting á gildandi samningi
Umsækjandi og greiðandi:
Nafn fyrirtækis/stofnunar:

Kennitala:

Starfsemi:
Heimilisfang:

Póstnúmer:

Tengiliður/verkbeiðandi:
Nafn:

Kennitala:

Netfang:

Sími 1:

Sími 2:

Umsækjandi skilgreini og lýsi skilmerkilega hvaða gögnum úr fasteignaskrá óskað er eftir:

Einingaverð fyrir afnot af gögnum úr fasteignaskrá reiknast í samræmi við fjölda svæða sem upplýsingar um hverja fasteigna eru
sóttar úr og við fjölda fasteigna miðað við notkun á einu almanaksári.
Hvernig tengist vinnslan starfsemi verkbeiðanda?

Í hvaða tilgangi hyggst verkbeiðandi nota upplýsingarnar/úrvinnsluna?

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.
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Staðfesting:

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

Undirskrift:

Eftirfarandi skilmálar gilda um sérvinnslu:
1.

Umsækjandi lýsir yfir með umsókn þessari að upplýsingarnar séu nauðsynlegar í starfsemi hans. Notkun
þeirra verður bundin við þann tilgang sem nánar er tilgreindur á þessu eyðublaði. Notkun sem ekki
samræmist tilgreindum tilgangi er með öllu óheimil.

2.

Umsækjandi skal gæta vel að öryggi þeirra upplýsinga sem hann fær afhent skv. beiðni þessari. Óheimilt er
að miðla upplýsingum til óviðkomandi aðila.

3.

Gjald fyrir rafræna afhendingu og afnot af fasteignahluta fasteignaskrár er samkvæmt gildandi gjaldskrá
Þjóðskrá Íslands hverju sinni. Skriflegur samningur verður gerður á grundvelli umsóknar og skal hann
undirritaður að báðum aðilum áður en afhending gagna fer fram.

4.

Þjóðskrá Íslands ber ekki ábyrgð á misnotkun upplýsinga eða vanefndum af hálfu verkbeiðanda og áskilur
sér rétt til að gera athugasemdir við ranga eða misvísandi túlkun og misnotkun gagna.
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