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Upplýst samþykki til að afla og miðla upplýsingum 

 

Allar upplýsingar eru trúnaðarmál 

Samþykki  þetta er byggt á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 

90/2018. 

 

Búsetusvið Akureyrarbæjar vinnur náið með nokkrum stofnunum og fyrirtækjum með það að 

markmiði að veita þér og/eða fjölskyldu þinni sem besta þjónustu.  Þjónustan er byggð á 

faglegu mati og þarf fagaðili oft að hafa samband við til dæmis  heilbrigðisstarfsfólk, 

sjúkratryggingar, skattstjóra  til að fá og/eða veita öðrum þjónustuaðilum upplýsingar. 

Einungis er heimilt að afla og miðla persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru til að meta 

og framkvæma þjónustuna.  

 

Trúnaðar og þagnarskylda 

 

Trúnaður gildir ekki bjóði lög annað eða rökstudd ástæða er til þess að rjúfa þagnarskyldu 

vegna brýnnar nauðsynjar. Dæmi um slíkt er þegar um er að ræða atvik eða brot þar sem lífi 

eða velferð einstaklinga, fullorðinna eða barna, er í húfi eða búin hætta. 

 
Fyrirhuguð not á og miðlun persónuuplýsinga sem mig varða 

 
Búsetusvið óskar eftir að afla upplýsinga frá og miðla upplýsingum til eftirtalinna aðila:  
 
Ég skil og gef samþykki mitt fyrir að samband verði haft við eftirfarandi stofnanir, fyrirtæki 
og/eða einstaklinga með það að markmiði að veita mér sem besta þjónustu. 
 

Þjónusta Stofnun/fyrirtæki/
einstaklingur 

Tegund upplýsinga Gef leyfi 
(x/já) 

Heimilislæknir 
Heilsugæsla 
Norðurlands 

Heilsufars og lyfjaupplýsingar 
 

Geðlæknir 
Sjúkrahús 
Akureyrar 

Heilsufars, lyfja- og 
meðferðarupplýsingar 

 

Heimaþjónusta Búsetusvið Heilsufars og þörf á þjónustu  

Ráðgjöfin heim Búsetusvið Heilsufars og þörf á þjónustu  

Félagsráðgjöf Fjölskyldusvið Fjármál og þjónustuþörf  

Dagþjálfun ÖA 
Öldrunarheimili 
Akureyrar 

Heilsufars- og þjónustuþörf 
 

Skólamál Fræðslusvið   

Aðrar stöðvar er átt gæti við 
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Athygli er vakin á því að heimilt er að draga heimild/samþykki til öflunar og miðlunar 

upplýsinga til baka hvenær sem er og skal það gert skriflega á þar til gert eyðublað. 

Afturköllun samþykkis skal ekki hafa áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkis fram að 

afturkölluninni, sbr. 3. mgr. 10. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

90/2018. 

 

Samþykkisyfirlýsing þessi er í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga. Samþykkið er veitt af fúsum og frjálsum vilja í því skyni að 

uppfylla lagaskilyrði við að veita lögbundna þjónustu hjá búsetusviði. 

Skriflegt samþykki 

 
Nafn 

 

Kennitala     heimilisfang 

  

Ég hef verið upplýst/ur um hvernig og af hverju nauðsynlegt er að fá og eða miðla upplýsingum um 

mín mál til annarra þjónustuaðila. 

Ég skil af hverju þörf er á miðlun þessara upplýsinga og gef leyfi mitt til að svo sé samkvæmt því sem 

útlistað er hér að ofan. 

Undirskrift : ____________________________________________________ 

Dagsetning:  ______/_______/___________ 

 

 

Fyrir starfsmenn 

 

Til þess að fullvíst sé að um upplýst samþykki sé að ráða ber starfsmanni búsetusviðs að upplýsa umsækjanda um 
eftirfarandi: 

 

1. Haft skal samráð við þjónustuþega og upplýsingar veittar um þá aðila og þjónustuveitendur sem haft 
verður samband við vegna umsóknar og væntanlegrar þjónustu 

2. Útskýra skal að upplýsingum verði einungis aflað og miðlað frá og til þeirra einstaklinga og 
þjónustuveitanda sem umsækjandi hefur veitt samþykki fyrir.  

3. Útskýrið að í einstaka tilvikum er þjónustunni skylt að veita upplýsingar þó svo að samþykki liggi ekki 
fyrir. Dæmi um slíkt eru lagaboð um barnavernd, ólögmætt athæfi og þegar alvarleg hætta er á að 
athæfi valdi einstaklingnum eða öðrum verulegum skaða.  

   


