Beiðni um eyðingu á persónuupplýsingum
Til að fá öllum persónuupplýsingum sem Vörður geymir um þig eytt þarft þú að fylla út eftirfarandi form. Á grundvelli gildandi
laga um persónuvernd átt þú rétt á að ábyrgðaraðili eyði persónuupplýsingum sem um þig varða, án ótilhlýðilegrar tafar ef
skilyrði 1. mgr. 17. gr. persónuverndarreglugerðarinnar eru uppfyllt. Við svörum öllum beiðnum sem berast okkur um eyðingu á
persónuupplýsingum og okkur ber að verða við beiðninni innan mánaðar frá viðtöku. Lengja má frestinn um tvo mánuði til
viðbótar ef þörf er á, með hliðsjón af fjölda beiðna og því hversu flóknar þær eru. Þú munt alltaf fá tilkynningu þess efnis innan
mánaðar frá viðtöku beiðni þessarar, ásamt ástæðunum fyrir töfinni. Frekari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga má
finna í persónuverndarstefnu Varðar á heimsíðu félagsins.
Eyðublaðið skal fyllt út rafrænt og sent til okkar í tölvupósti á personuvernd@vordur.is

I. Grunnupplýsingar
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Einstaklingur
Heimilisfang
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Netfang

Staður

II. Beiðni
Rökstuðningur fyrir eyðingu á persónuupplýsingum
Rökstuddu eins ítarlega og hægt er á hvaða forsendum þú krefst eyðingar. Við getum hafnað eyðingu persónuupplýsinga ef
skilyrði 3. mgr. 17. gr. persónuverndarreglugerðarinnar eiga við eða tæknilegar hindranir standa í vegi fyrir eyðingu
upplýsing-anna, einnig ef réttindi félagsins eða annarra vega þyngra.

Tímabil
Ef óskað er sérstaklega eftir eyðingu upplýsinga frá ákveðnu tímabili er gott að tilgreina það sérstaklega til að auðvelda úrvinnslu
Frá:

Til:

III. Yfirlýsing og undirskrift
Ég geri mér grein fyrir því:
- Að eyðing persónuupplýsinga getur verið forsendurbrestur fyrir áframhaldandi viðskiptum við þig.
- Lagalegar hindranir geta staðið í vegi fyrir eyðingu á persónuupplýsingum.
- Vörður tryggingar hf. getur innheimt gjald fyrir vinnslu þessarar beiðnar eða hafnað henni ef hún telst augljóslega tilefnislaus
eða óhófleg, einkum vegna endurtekningar.
- Upplýsingarnar eru veittar samkvæmt bestu vitund félagsins á hverjum tíma. Vörður ábyrgist ekki áreiðanleika þeirra upplýsinga sem félagið hefur fengið frá þriðja aðila.
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