Beiðni um aðgang að gögnum
Óskað er eftir aðgangi að gögnum í vörslu Vinnumálastofnunar á grundvelli:

15. gr. Stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (aðgangur aðila stjórnsýslumáls að upplýsingum málsins)
5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2013 (aðgangur almennings að upplýsingum)
14. gr. upplýsingalaga nr. 140/2013 (aðgangur aðila að upplýsingum um hann sjálfan)
Annarrar heimildar, sem er: ____________________________________________________________

A. Tilgreining gagna, veljið 1) eða 2):

1) Óskað er eftir aðgangi að tilteknu skjali:

dags. ____________________________________________________ tilvísun _____________________________________________
sendandi ________________________________________________ viðtakandi __________________________________________

2) Óskað er eftir aðgangi að tilteknu máli:

Óskað er eftir tilteknum gögnum málsins, sem eru:
Afrit umsóknar
Afrit bréfa
Annað:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B. Nánari upplýsingar
Óskað er eftir að gögnin:



 Verði send á heimilisfang.
 Verði sótt.
Verði send með tölvupóst.
Verði sýnd án afritunar.
Annað: ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Umsækjandi:

______________________________________________________

nafn

_________________________________

kennitala

______________________________________________________

heimili

__________________________________

____________________________________

sími

netfang

Staður _______________________ dags. ____________

_________________________________________

undirskrift umsækjanda

C. Afgreiðsla erindis (fyllist út af Vinnumálastofnun):






Fallist á umsókn að fullu.
Umsókn framsend til Þjóðskjalasafns Íslands skv. 20 gr. upplýsingalaga.
Synjað um aðgang að gögnum.

Fallist á umsókn að hluta til. Ekki veittur aðgangur að:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

 I. Umbeðin gögn, eða hluti gagna, eru undanþegin aðgangi á grundvelli:
a) 16.-17. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
b) 6.-10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. og 16.-17. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
II. Umfang eða eðli gagnanna er slíkt að þau verða ekki ljósrituð eða afrituð.
III. Umbeðin gögn eru ekki til.
IV. Umbeðin gögn finnast ekki.
V. Beiðni ekki nægjanlega skýr / Gögn sem óskað er eftir eru ekki tilgreind.
Nánar um ástæður og lagarök, ef ástæða þykir:

Leiðbeiningar um kæruheimild
Heimilt er að kæra synjun eða takmörkun stofnunarinnar á að veita aðgang að gögnum á grundvelli
19. gr. laga nr. 37/1993 stjórnsýslulaga, til Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og
vinnumarkaðsaðgerða. Kæra skal borin fram innan 14 daga frá því beiðanda barst synjun um
upplýsingar.

Staður ___________________________________________ dags. ____________

____________________________________________________________________________________

umsókn afgreidd af

Athygli er vakin á því að heimilt er að krefjast gjalds vegna gagnaöflunar og þjónustu við veitingu aðgangs að
upplýsingum skv. 15. gr. stjórnsýslulaga og gjaldskrá nr. 306/2009 fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á
grundvelli upplýsingalaga.

