Vestmannaeyjabær

Umsókn um stuðning vegna náms
Reglur um launað leyfi/heimild til náms samhliða starfi:






Forstöðumaður, með fyrirfram samþykki framkvæmdastjóra, getur veitt starfsmanni heimild
til viðurkennds háskóla- eða iðnnáms (svo og starfstegnt nám sem metið er til Fein eininga
sem Starfsþróunarnefnd BSRB og ASÍ gefur út) samhliða starfi, án launaskerðingar.
Heimild til slíks náms ræðst m.a. af fjölda umsókna og fjarveru starfsmanna. Stuðningur er
háður því að námið tengist réttindum og/eða hæfni í viðkomandi stöðu.
Starfsmaður skal óska formlega eftir stuðningi til framkvæmdastjóra síns sviðs. Með umsókn
skal fylgja umsögn forstöðumanns.
Stuðningur Vestmannaeyjabæjar takmarkast við:
a) Að starfsmaður hafi verið í starfi hjá Vestmannaeyjabæ í a.m.k. 3 ár.
b) Launaðrar fjarveru til ástundanar í námslotum í allt að 5 daga á önn (hámark 10 daga á
ári).
c) Staðfestingu á skólavist og umfangi náms (einingafjölda)
d) Heimild til að nýta sér aðstöðu í stofnun viðkomandi starfsmanns utan vinnutíma.
e) Allt að átta námsönnum.

Nafn starfsmanns

Kennitala

Netfang

Sími

Vinnustaður

Starfshlutfall

Fjarnám sem umsækjandi er skráður í

Skóli

Námstími/fjöldi anna

Nr. skólaannar sem sótt er um

Áætlun um dagsetningar staðnáms og/eða verknáms

Umsögn yfirmanns stofnunar
Staðfesting á skólavist/einingafjöldi

Fylgiskjöl
Áætlun um dagsetningar staðnáms/verknáms
Annað, hvað:________________________

Undirskrift starfsmanns

Dagsetning og ár
Útfyllist af framkvæmdastjóra

Athugasemdir

Dagsetning og undirritun framkvæmdastjóra
Upplýsingar vegna meðhöndlunar persónuupplýsinga á næstu bls.

Vestmannaeyjabær

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga
Hver er tilgangur vinnslu persónuupplýsinga og hver er grundvöllur hennar?
Sveitarfélagið Vestmannaeyjabær er nauðsynlegt að vinna með persónuupplýsingar þínar í þeim tilgangi
leggja mat á og afgreiða umsókn um stuðning vegna náms.
Heimild til vinnslu framangreindra persónuupplýsinga fer fram á grundvelli þess að gera ráðstafanir að
beiðni hins skráða áður en samningur er gerður, sbr. 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd
og vinnslu persónuupplýsinga.
Hvaða upplýsingar er unnið með og hvaðan koma þær?
Unnið er með þær persónuupplýsingar sem óskað er eftir samkvæmt umsóknareyðublaði. Þær
upplýsingar sem óskað er eftir eru nauðsynlegar til þess að leggja mat á umsóknina. Umsækjandi sjálfur
veitir framangreindar upplýsingar. Afleiðingar þess að veita ekki umbeðnar upplýsingar gætu verið
höfnun umsóknar þinnar.
Hversu lengi eru persónuupplýsingarnar geymdar og er þeim miðlað til þriðja aðila?
Vestmannaeyjabær er afhendingaskyldur aðili samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Af
þeim sökum er sveitarfélaginu óheimilt að eyða gögnum nema með heimild þjóðskjalavarðar.
Persónuupplýsingar eru geymdar hjá Vestmannaeyjabæ í þrjátíu ár að hámarki. Að þeim tíma liðnum
flytjast öll gögn tengd umsókninni til Héraðsskjalasafns Vestmannaeyja til varðveislu, en heimild til
vinnslu í þágu skjalavistunar er samkvæmt 11. tl. 1. mgr. 11. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og
vinnslu persónuupplýsinga.
Að öðru leyti deilir Vestmannaeyjabær persónuupplýsingum þínum ekki til annarra aðila, nema fyrir
liggi að sveitarfélaginu sé slíkt skylt á grundvelli laga, stjórnvaldsfyrirmæla eða dómsúrskurðar.
Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinga?
Vestmannaeyjabær gætir persónuupplýsinga með viðeigandi skipulagslegum og tæknilegum
ráðstöfunum, þ. á m. aðgangsstýringum og dulkóðun. Allt það starfsfólk sem kemur að vinnslu
persónuupplýsinga umsækjanda er bundið þagnarskyldu.
Hver eru réttindi þín?
Einstaklingar njóta ákveðins réttar samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga, svo sem réttar til að vera upplýstir um vinnslu, réttar til aðgangs að gögnum, réttar
til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum verði eytt, réttar til
að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar um þá, réttar til að andmæla vinnslu og réttar til flytja
eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi einstaklinga eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð
ýmsum skilyrðum.
Persónuverndarfulltrúi og kvörtun yfir vinnslu persónuupplýsinga
Ef þú hefur frekari spurningar um réttindi þín eða hvernig Vestmannaeyjabær meðhöndlar
persónuupplýsingar getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa sveitarfélagsins, Dattaca
Labs Iceland ehf. Hægt er að hafa samband með því að senda erindi á dpo@dattacalabs.com. Einnig er
hægt að hafa samband við Vestmannaeyjabæ með því að senda erindi á postur@vestmannaeyjar.is.
Skráðir einstaklingar hafa einnig heimild til að leggja fram kvörtun til Persónuverndar
(www.personuvernd.is), dragi þeir í efa að persónuupplýsingar þeirra séu meðhöndlaðar í samræmi við
lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

