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Beiðni um aðgang að persónuupplýsingum 
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Nafn: Kennitala:

Símanúmer:Heimilisfang:

Netfang:

Póstnúmer: Sveitarfélag:

Athugasemdir:

Með þessari beiðni óskar undirritaður/undirrituð eftir aðgangi að persónuupplýsingum um sig í samræmi við ákvæði 
persónuverndarlaga. 

Til þess að tryggja öryggi persónuupplýsinga er aðeins tekið við upplýsingabeiðnum í móttöku Tollstjóra að Tryggvagötu 19. 
Upplýsingarnar verða einnig afhentar þar, í báðum tilvikum gegn framvísun gildra persónuskilríkja. Stefna Tollstjóra er að öll 
samskipti við viðskiptavini verði á rafrænu formi. Unnið er að því að rafvæða þetta ferli til að auðvelda aðgengi viðskiptavina að 
persónuupplýsingum sínum og tryggja öryggi persónuupplýsinga eins og best verður á kosið.  

Tollgæsla sinnir ýmsum löggæsluverkefnum en slík starfsemi er undanþegin aðgangsrétti samkvæmt persónuverndarlögunum. 
Af þeim sökum er ekki hægt að verða við upplýsingabeiðnum á grundvelli persónuverndarlaga vegna persónuupplýsinga sem 
kunna að vera til staðar hjá Tollstjóra vegna tolleftirlits. 

Fyllist út við afhendingu beiðnar:

Undirritun umsækjanda Dagsetning Staðfesting á móttöku og framvísun gildra skilríkja. 
(útfyllist af starfsfólki Tollstjóra)

Fyllist út við afhendingu gagna:

Undirritun umsækjanda Dagsetning Staðfesting á afhendingu og framvísun gildra 
skilríkja. (útfyllist af starfsfólki Tollstjóra)
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Athugasemdir:
Með þessari beiðni óskar undirritaður/undirrituð eftir aðgangi að persónuupplýsingum um sig í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga.
Til þess að tryggja öryggi persónuupplýsinga er aðeins tekið við upplýsingabeiðnum í móttöku Tollstjóra að Tryggvagötu 19.  Upplýsingarnar verða einnig afhentar þar, í báðum tilvikum gegn framvísun gildra persónuskilríkja. Stefna Tollstjóra er að öll samskipti við viðskiptavini verði á rafrænu formi. Unnið er að því að rafvæða þetta ferli til að auðvelda aðgengi viðskiptavina að persónuupplýsingum sínum og tryggja öryggi persónuupplýsinga eins og best verður á kosið. 
Tollgæsla sinnir ýmsum löggæsluverkefnum en slík starfsemi er undanþegin aðgangsrétti samkvæmt persónuverndarlögunum. Af þeim sökum er ekki hægt að verða við upplýsingabeiðnum á grundvelli persónuverndarlaga vegna persónuupplýsinga sem kunna að vera til staðar hjá Tollstjóra vegna tolleftirlits. 
Fyllist út við afhendingu beiðnar:
Undirritun umsækjanda
Dagsetning
Staðfesting á móttöku og framvísun gildra skilríkja. (útfyllist af starfsfólki Tollstjóra)
Fyllist út við afhendingu gagna:
Undirritun umsækjanda
Dagsetning
Staðfesting á afhendingu og framvísun gildra skilríkja. (útfyllist af starfsfólki Tollstjóra)
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