Dit samtykke til indhentning af børneattest
Jeg er orienteret om, at min børneattest skal indhentes af AKBU’s lokalforening:
,
da jeg skal ansættes/beskæftiges i foreningen.
Jeg giver hermed mit samtykke til, at ovennævnte lokalforening anvender mit navn og CPR-nummer til at
indhente en børneattest fra politiets kriminalregister, og at mit navn og CPR-nummer i den forbindelse
videregives til politiet.
Jeg er orienteret om, at det er Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU), der i første omgang modtager mine
oplysninger og herefter indhenter børneattesten ved politiet. Jeg er klar over, at jeg til enhver tid har ret til
indsigt i mine oplysninger, ret til berigtigelse af disse samt ret til at få unødvendige oplysninger slettet. Jeg
ved, at jeg kan klage over en eventuel lovstridig behandling af mine oplysninger til Datatilsynet.
Jeg er orienteret om, at politiet sender en anmodning om samtykke til indhentning af børneattesten til min
digitale postkasse, og at jeg derfor skal have NemID, oprette en digital postkasse og acceptere post fra det
offentlige via www.nemid.nu/dk-da/ og www.e-boks.dk.
Jeg er orienteret om, at jeg har 14 dage til at afgive mit samtykke til indhentning afbørneattesten til
politiet, når anmodningen om samtykke kommer i min e-boks. (I e-boks kan der med fordel oprettes
mobiladgang og downloades en app til modtagelse af digitale beskeder, da appen ikke kræver NemID).
Navn:

CPR-nummer:

____________________________________

____________________________

Email:

Mobilnr:

____________________________________

____________________________

Dato og underskrift:
________________________________________________________________

AKBU - Apostolsk Kirkes Børn og Unge - Lykkegårdsvej 98, 1. - 6000 Kolding - akbu@akbu.dk - www.akbu.dk

Tjekliste til Børneattest

Jeg har NemID

Jeg er tilmeldt digital post via
e-boks.dk eller borger.dk
(download evt. app til
smartphone – her logger du
på uden nøglekort)

I e-boks.dk er jeg tilmeldt
digital post fra det offentlige

Jeg har udfyldt og afleveret erklæringen ”Dit
samtykke til indhentning af børneattest” til
din lokalforening eller til AKBU’s kontor.

Jeg har styr på alle ovenstående ting og er klar til
at følge vejledningen når Rigspolitiet sender
besked via e-boks.dk / borger.dk
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