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Ábyrgð þín varðandi tölvupóst 
Tilgangur 

Tölvupóstur og viðhengi sem starfsfólk Símans sendir utan fyrirtækisins gætu innihaldið 
trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. 

Tölvupóstur 

Tölvupóstur og viðhengi sem starfsfólk Símans sendir utan fyrirtækisins gætu innihaldið 
trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Sá sem fyrir 
tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við tölvupósti og viðhengjum hans, skal fara 
eftir 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og hvorki skrá hjá 
sér né notfæra sér efni þeirra á nokkurn hátt. Tilkynna skal sendanda samstundis hafi 
upplýsingarnar borist ranglega til viðtakanda. Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð 
sendanda ef það tengist ekki starfsemi Símans. 

Öryggi og þagnarskylda 

8. og 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 
 
Enginn sem starfar við fjarskiptavirki, net eða þjónustu má skjóta undan skeytum, gögnum, 
myndum eða öðrum merkjum sem afhent eru til fjarskiptaflutnings eða liðsinna öðrum við þess 
konar athæfi. 
 
Sá sem fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekur við símskeytum, myndum eða 
öðrum fjarskiptamerkjum, táknum eða hlustar á símtöl má ekki skrá neitt slíkt hjá sér eða 
notfæra sér það á nokkurn hátt. Jafnframt ber honum að tilkynna sendanda að upplýsingar hafi 
ranglega borist sér. Skylt er að gæta fyllsta trúnaðar í slíkum tilfellum. 

E-mail 

E-mail and e-mail attachments sent by Síminn employees may contain confidential and 
privileged information and are only intended for the person or entity to which it is addressed. If 
you have by coincidence or by mistake or without specific authorisation received an e-mail and 
its attachments, we request that you uphold strict confidentiality, neither read, copy, nor 
otherwise make use of its content in any way, and notify us immediately that you have received 
it by error. 
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