RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN

Beiðni um afhendingu upplýsinga skráðum hjá lögreglu
skv. 8. gr. reglugerðar nr. 322/2001 um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu.

Ég undirritaður/undirrituð óska eftir að fá afhent yfirlit yfir skráningar er varða mig í miðlægum
gagnagrunn lögreglunnar (LÖKE).
Nafn:
Kennitala:
Heimilisfang:
Póstfang:
Sími / farsími:

Ég undirritaður lögmaður, með vísan til hjálagðs umboðs, óska eftir að óska eftir að fá afhent yfirlit
yfir skráningar er varða skjólstæðing minn í miðlægum gagnagrunn lögreglunnar (LÖKE).
Nafn:
Kennitala:
Heimilisfang:
Póstfang:
Sími / farsími:

Ég vil fá gögnin send í ábyrgðarpósti á tilgreint heimilisfang
Ég vil fá gögnin afhent á skrifstofu ríkislögreglustjóra gegn framvísun skilríkja

Staður og dagsetning

Undirskrift

Fyllist út af embætti ríkislögreglustjóra
Samþykkt af lögfræðingi:
Dags:
Athugasemdir:

©10/2015

Upplýsingar eru veittar í samræma við 8. gr. reglugerðar nr. 822/2001 um meðferð persónuupplýsinga
hjá lögreglu, með þeim takmörkunum sem koma fram í 9. gr. reglugerðarinnar.
8. gr.
Upplýsingaréttur hins skráða.
Hinn skráði á rétt á að fá frá lögreglu vitneskju um:
1. hvaða upplýsingar um hann er eða hefur verið unnið með;
2. tilgang vinnslunnar;
3. hver fær, hefur fengið eða mun fá upplýsingar um hann.
Lögregla skal veita vitneskju skriflega ef þess er óskað. Afgreiða skal erindi skv. 1. mgr. svo fljótt sem verða
má og eigi síðar en innan eins mánaðar frá móttöku þess.

9. gr.
Takmörkun á upplýsingarétti.
Réttur hins skráða til að fá vitneskju skv. 8. gr. er ekki fyrir hendi ef óhjákvæmilegt er að upplýsingar fari
leynt vegna lögreglustarfa eða ef það er nauðsynlegt til að vernda hinn skráða sjálfan eða réttindi eða frelsi annarra.
Takmörkun á upplýsingarétti hins skráða skal rökstudd að því marki sem það er unnt án þess að greint verði
frá nokkru sem leynt á að fara.

Upplýsingar sem ekki eru veittar með vísan til 9. gr. eru m.a. upplýsingar um notkun lögreglu á umræddum
gögnum.

