
Dátuverndarkunning 

Dátuábyrgdari  

Sum dátuábyrgdari er tað okkara skylda at tryggja, at viðgerðin av persónupplýsingum er í 

samsvari við reglurnar í dátuverndarlógini.

Vesturvón  

Kálvalíðvegur 2 

370 Miðvágur 

t-postur: vesturvon@vesturvon.fo

tel: 793200

Móttøkan hevur opið soleiðis:

Mánadag til fríggjadag frá kl. 09:00 – 15:00 

Endamálið hjá Vesturvón  

Er at veita borgarum við tørvi á hjálp eina samskipaða heildartænastu. Vesturvón heldur til á 

heiminum á Sýnini, og fevnir um:

• Heimahjálp 

• Sjúkrarøkt

• Umlætting

• Rehabilitering

• Terapi

• Matartænastu

• Dagtilboð 

• Fyribyrgjandi heimavitjanir 

• Blæuskipan



Nær viðgerð Vesturvón persónsupplýsingar? 

Vesturvón viðgerð persóns- og viðkvæmar upplýsingar í sambandi við tær tænastur við veita 

til borgarar í Vágum.

Í høvuðsheitum verða persónsupplýsingar savnaðar inn, tá tú biður um eina tænastu.  

Endamálið við viðgerð av persónsupplýsingum er at tryggja, at tú fært røttu tænastuna, tí er 

neyðugt, at skráseta ávísar upplýsingar um teg. 

Í hesum sambandi skráseta vit m.a. 

• Heilsustøðu

• Diagnosur

• Heilivágur

• Navn og samskiftisupplýsingar 

• Hjúnarstøðu 

• Navn og samskiftisupplýsingar hjá avvarðandi

• Inntøkuviðurskifti í sambandi við ásetan av gjaldi fyri tænastur

Gjald fyri tænastur  

í sambandi við gjald av tænastum frá Vesturvón savna vit upplýsingar um teg frá TAKS fyri at 

kunna áseta gjaldið fyri heimatænastu og/ella búpláss. Hetta verður roknað útfrá tí inntøku 

tann einstaki hevur.

Í hesum sambandi biðja vit um eitt samtykki frá tær, til at kunna taka gjald av tíni kontu í 

peningastovninum fyri tænasturnar. 

Tú hevur altíð rætt til at taka eitt samtykki aftur.  

Heimildin fyri viðgerðini av persónsupplýsingum 

Sum fer fram og sum Vesturvón eru dátuábyrgari fyri er §8, stk.1, nr. 1, 2 og nr. 3 í 

dátuverndarlógini. 

Vesturvón viðgerð persónsupplýsingar grundað á samtykki í ávísum førum í sambandi við 

gjald fyri tænastur. Heimildin er tá §8, stk.1 nr. 1. 



Víðarigeving  

Vesturvón víðarigevur sambært §8, stk.1 nr. 1 upplýsingar til TAKS, tí tað áliggur okkum, sum 

dátuábyrgdari at gera hetta. 

Eisini víðarigeva vit upplýsingar til peningastovn, um avtala er um gjald. Tó verður hetta bert 

gjørt við einum ítøkiligum samtykki frá tær sambært §8, stk. 1 nr.1 í dátuverndarlógini. 

Striking  

Sum almennur stovnur skal Vesturvón fylgja fyrisitingarligu reglunum og skal skjalføra 

inngangandi og útgangandi post og teldupost. 

Vesturvón er eisini áløgd at fylgja løgtingslóg um skjalasavn, so ávísar upplýsingar verða fluttar 

á goymslu hjá Tjóðskjalasavninum. Tá hevur Vesturvón ikki longur atgongd til upplýsingarnar. 

Starvsumsóknir sum hava fingið noktandi svar, verða goymdar 3 mánaðar eftir starvið er sett. 

Rættindi hjá skrásetta (tær)  

• Rætturin til kunning í §§ 23-25

• Rætturin til innlit í § 26

• Rætturin til rætting í § 27

• Rætturin til striking í § 28

• Rætturin til viðgerðaravmarking í § 29

• Rætturin til dátuflutning í § 31

• Rætturin til mótmæli í § 32-34

• Rætturin til ikki at vera fyri avgerðum, sum eru grundaðar á automatiska viðgerð

Rætturin er tó ikki altíð treytaleysur og hvør umbøn krevur eina ítøkiliga viðgerð, har avgerð 

skal takast um umbønin kann gangast á møti.

Tú kanst altíð gera tíni rættindi galdandi við at venda tær til Vesturvón á:

vesturvon@vesturvon.fo ella við at ringja til okkara á tel: 793200. 

mailto:vesturvon@vesturvon.fo


Dátuverndarfólk  

Tú kanst eisini skriva til okkara dátuverndarfólk, um tú hevur spurningar viðvíkjandi viðgerð 

av tínum persónsupplýsingum.

dvf@vesturvon.fo 

Kæra  

Sambært §76 í dátuverndarlógini kanst tú kæra til Dátueftirlitið, um tú metir at viðgerðin av 

tínum upplýsingum, sum Vesturvón ger, ikki er sambært galdandi dátuverndarlóg.

Hetta gert tú við at venda tær til Dátueftirlitið á dat@dat.fo ella á telefon  30 91 00. 

Skrivstovan hjá Dátueftirlitinum hevur opið soleiðis:

Mánadag til fríggjadag frá kl. 9:00 til 15:00. 
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