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Laugavegi 162 105 Reykjavík
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upplysingar@skjalasafn.is
Kennitala: 710269-1149 Pósthólf: R5 5390
 
Tilkynning um rafræna skrá / gagnagrunn
Stofnun /Afhendingarskyldur aðili 
Kennitala
Heimilisfang
Sveitarfélag
Póstnúmer
Nafn starfsmanns sem fyllir út eyðublaðið
Starfsheiti
Netfang
1.  Fullt heiti og skammstöfun skráarinnar/gagnagrunnsins
2.  Hvenær verður/var kerfið tekið í notkun:
3.  Færa fleiri stofnanir eða embætti upplýsingar inn í skrána/gagnagrunninn
5.  Lýsið hlutverki skráarinnar/gagnagrunnsins
8.  Tilgreinið eðli skráningar
7.  Á skráin/gagnagrunnurinn að leysa eldri skrá/gagnagrunn af hólmi
6.  Lýsið þeim upplýsingum sem skráðar eru í skrána/gagnagrunninn
Eyðublað R-03-1.3
4.  Fjöldi færlsna í kerfinu
11. Eru upplýsingar sendar yfir í aðra skrá/gagnagrunn
10.  Hvernig verða upplýsingar færðar inn í skrána/gagnagrunninn
12. Verða upplýsingarnar gefnar út (hér er átti við útgáfu á pappír og á vef)
13. Er upplýsingum eytt úr kerfinu
9.  Eru upplýsingar vistaðar í venslagagnagrunni
Tilkynninguna skal senda rafrænt með því að smella á "senda" hnappinn hér að neðan, eða með því að vista þetta skjal og senda það sem viðhengi með tölvupósti á netfangið skjalavarsla@skjalasafn.is.
 
Prenta út tilkynninguna og senda undirritaða af forstöðumanni stofnunar til Þjóðskjalasafns, en tilkynningin fær ekki afgreiðslu fyrr en hún hefur borist bæði rafræn og á pappír.
staður, dagsetning og nafn forstöðumanns
Athugasemdir/punktar vegna tilkynningarinnar sem stofnun vill koma á framfæri
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