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 Umsókn um milliflutning í félagslegu leiguhúsnæði  
 

Nafn umsækjanda  *_______________________________________________________________________  

Kennitala * _____________________________ Heimilisfang  *___________________________________   

Netfang * ____________________________________________ Símanúmer  *______________________ 

Hjúskaparstaða  * 

  ☐ Gift(ur)  ☐ Sambúð  ☐ Óskráð sambúð  ☐ Einhleyp(ur) 

  ☐ Annað: _____________________________________ 

 

Nafn maka  _______________________________________________________________________  

Kennitala maka  _______________________________ Símanúmer __________________________  

Upplýsingar um heimilismenn 

 

Nafn barns_________________________________________Kennitala barns:_________________________ 

  ☐ Umgengni    ☐ Lögheimili 

Nafn barns_________________________________________Kennitala barns:_________________________ 

  ☐ Umgengni    ☐ Lögheimili 

 Nafn barns_________________________________________ Kennitala barns:________________________ 

  ☐ Umgengni     ☐ Lögheimili 

Nafn barns_________________________________________ Kennitala barns:________________________ 

  ☐ Umgengni     ☐ Lögheimili 

Annað heimilisfólk 

 

Nafn______________________________________________ Kennitala______________________________ 

Nafn______________________________________________ Kennitala______________________________ 

mailto:radhus@arborg.is


  
  

Fjölskyldusvið  

 
 
 
 

Ráðhúsi Árborgar  Austurvegi 2   IS-800 Selfoss  
Sími +354 480 1900    

Kennitala 650598-2029  
radhus@arborg.is  www.arborg.is 

   

Upplýsingar um húsnæði sem sótt er um 

☐Stærri íbúð  ☐Minni íbúð  ☐Jafn stór íbúð 

 
Stærð á íbúð sem sótt er um  *  

☐ 2. herbergja  ☐ 3. herbergja  ☐ 4. herbergja  ☐ 5. herbergja  

 

Ástæða fyrir beiðni um flutning  * 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Fylgiskjöl 

☐ Læknisvottorð ef við á 

☐ Önnur gögn  

 
 

Staðfesting á réttri upplýsingagjöf  .  * ☐  
Ég staðfesti að allar upplýsingar í sambandi við umsókn þessa eru réttar og að starfsfólki félagsþjónustu sé 
heimilt að afla sér þeirra upplýsinga hjá Tryggingastofnun ríkisins, skattayfirvöldum, úr opinberum skrám og 
hjá atvinnurekendum sem nauðsynlegar eru við mat á umsókninni. Ég skuldbind mig til þess að láta vita um 
breytingar á högum mínum og tekjum sem hafa áhrif á umsóknina. Einnig veiti ég heimild til þess að skrá 
þessar upplýsingar í tölvukerfi sveitarfélagsins  
  

Staðfesting á kynningu á meðferð persónuupplýsinga hjá Sveitarfélaginu Árborg  * ☐  
Það staðfestist hér með að ég hef kynnt mér meðferð persónuupplýsinga sem er að finna á umsókn þessari.   
  
  
_____________________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

______________________________________________________         ___________________________________________________________ 

 

Undirskrift umsækjanda            Undirskrift umsækjanda 
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Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga  
Sveitarfélagið Árborg, sem er ábyrgðaraðili vinnslunnar, safnar framangreindum persónuupplýsingum frá 
umsækjendum í þeim tilgangi að meta hvort skilyrði séu fyrir úthlutun félagslegrar leiguíbúðar. Heimild til 
vinnslu framangreindra persónuupplýsinga grundvallast á lagaskyldu, sbr. 3. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.  
  
Árborg er afhendingaskyldur aðili samkvæmt lögum nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Af þeim sökum er 
Árborg óheimilt að farga nokkru nema með heimild þjóðskjalavarðar. Almennt eru þær persónuupplýsingar 
sem Árborg safnar afhentar héraðsskjalasafni Árnesinga að þrjátíu árum liðnum.  
  
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.  
  
Hafi einstaklingar frekari spurningar um hvernig Árborg meðhöndlar upplýsingar eða um réttindi sín, geta þeir 
ávallt beint fyrirspurnum til persónuverndarfulltrúa sveitarfélagsins. Sá aðili er Sigríður Vilhjálmsdóttir og 
hægt er að hafa samband með því að senda erindi á sigridur.v@arborg.is. Þá er hægt að hafa samband við 

Árborg með því að senda erindi á radhus@arborg.is  
  
Dragi einstaklingar í efa að Árborg meðhöndli persónuupplýsingar þeirra í samræmi við lög nr. 90/2018 um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, hafa þeir rétt til að senda inn erindi til Persónuverndar 
(www.personuvernd.is).  
  
Nánari upplýsingar um meðferð Árborgar á persónuupplýsingum má sjá í persónuverndarstefnu sem 
aðgengileg er inni á heimasíðu sveitarfélagsins www.arborg.is  

 

mailto:radhus@arborg.is
mailto:sigridur.v@arborg.is
mailto:radhus@arborg.is

	Umsókn um milliflutning í félagslegu leiguhúsnæði
	Upplýsingar um heimilismenn
	Annað heimilisfólk
	Upplýsingar um húsnæði sem sótt er um

