
 

 
Yfirlýsing um trúnaðar- og þagnarskyldu 

 
Ég, undirrituð/undirritaður heiti því hér með að gæta fyllsta trúnaðar um hvaðeina sem ég verð áskynja 

í starfi mínu hjá Ísafjarðarbæ og leynt á að fara. Trúnaðar- og þagnarskylda þessi nær til allra upplýsinga 

sem ég kemst að við framkvæmd verka minna sem leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

Persónuverndar eða eru ekki á almennu vitorði. Ber mér að meðhöndla allar persónuupplýsingar sem 

ég hef aðgang að af fyllsta trúnaði og gæta ákvæða laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga auk 57. og 101. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 

 

Ég skuldbind mig til þess að afhenda ekki, í hvaða formi sem er, trúnaðarupplýsingar, til aðila, 

einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar og til að nýta mér ekki trúnaðarupplýsingar í viðskiptalegum 

tilgangi né öðrum tilgangi en þeim að framkvæma þau verk sem mér eru falin í tengslum við starf mitt 

fyrir vinnuveitanda. Ég geri mér grein fyrir því að afhending trúnaðarupplýsinga, í hvaða formi sem er, 

til hvers sem er, gæti valdið vinnuveitanda og þeim er upplýsingarnar varða tjóni. 

Trúnaðarupplýsingarnar gætu m.a. varðað fjárhagsleg og persónuleg málefni einstaklinga innan 

sveitarfélagsins, starfsmanna vinnuveitanda, barna og tengdra aðila og kjörinna fulltrúa. Einnig 

upplýsingar er varða viðskiptahagsmuni, svo sem um uppbyggingu starfsemi, tæknilegar útfærslur, 

kostnað og tilboðsupphæðir, tilhögun og skipulag verka og þjónustu.  

 

Þá mun ég gæta þess að vanda til allrar skráningar í rafræn upplýsingakerfi hjá vinnuveitanda og fara 

að settum reglum vinnuveitanda um meðferð rafrænna kerfa og meðferð skjala, eins og þær eru á 

hverjum tíma.  

 
Ég heiti því að virða trúnaðar- og þagnarskyldu þá sem lýst er hér að framan og geri mér grein fyrir því 

að hún gildir einnig eftir að ég læt af störfum hjá vinnuveitanda.  Mér er kunnugt um að brot gegn 

þessari trúnaðar- og þagnarskyldu geta varðað refsingu samkvæmt 230. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940, 48. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eða, eftir 

atvikum, ákvæðum annarra laga.  

 
 
Ég hef lesið og skilið þessa yfirlýsingu og samþykki hana. Mér er ljóst að yfirlýsing þessi er hluti af 
ráðningarsamningi mínum. 
 
 

Ísafjarðarbær ________________ 
            dags. 

 
 
 

__________________________________ 
Nafn starfsmanns og kennitala  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Fylgiskjal: Lagaákvæði sem vísað er til í yfirlýsingu 

 
 
 
 

 

 


