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Afleveres til den kommune hvor der ansøges om pas

Forbeholdt kommunen
Modtaget dato

KLE 23.09.02G01 • Sagsidentifikation

efter bekendtgørelse om pas m.v., § 18
Hvis der søges om pas til børn under 18 år, skal forældremyndighedsindehaverne underskrive
ansøgningen.
Denne samtykkeerklæring anvendes hvis du/I ikke har mulighed for at underskrive jeres barns/
børns pasansøgning.
Pasansøger
Efternavn

Personnummer

Samtlige fornavne og mellemnavne

Efternavn

Personnummer

Samtlige fornavne og mellemnavne

Efternavn

Personnummer

Samtlige fornavne og mellemnavne

Personnummer

Efternavn

Samtlige fornavne og mellemnavne
Personnummer

Efternavn

Samtlige fornavne og mellemnavne

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive samtykkeerklæringen.
Hvis du har forældremyndigheden alene, er det kun dig der skal underskrive samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring
Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Jeg giver herved samtykke til den anførte udstedelse.
Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens Samtidig erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens
§ 163, at jeg er
§ 163, at jeg er
eneindehaver
eneindehaver
medindehaver
medindehaver
af forældremyndigheden over barnet
af forældremyndigheden over barnet
Navn

Navn

Personnummer

Personnummer

Dato og underskrift

Dato og underskrift
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Samtykkeerklæring til
ansøgning om pas til børn

Om samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af databeskyttelsesforordningen.
Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret
og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse
indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” Jf. persondataforordningen, artikel 4, nr. 11.
Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller
videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordninKommunens databeskyttelsesrådgiver
gens artikel 7, stk. 3.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine ret- Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigtigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
behandlet.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Uddrag af straffeloven
§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende
det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 må-
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Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere
adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om
dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

