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Afleveres til kommunen

Forbeholdt kommunen
Modtaget den

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø

Kort bestilt den

Hvilken

Legitimation forevist

Ansøgning om udstedelse af
ID-kort
Ansøgning om ID-kort kræver personligt fremmøde i kommunens Borgerservicecenter!
Husk at medbringe anden billedlegitimation eller sundhedskort.

Ansøgeren
Efternavn

Personnummer

Alle for- og mellemnavne

Telefonnummer

Adresse

Underskrift
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at de anførte oplysninger er rigtige.
Samtidig giver jeg samtykke til, at kommunen under behandling af denne ansøgning kan kontrollere ovenstående oplysninger.
Dato og underskrift

Eventuelle bemærkninger

Orientering
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer oplysningerne i kortproducentens
elektroniske bestillingssystem for ID-kort, der indeholder
oplysning om personer med ID-kort/legitimationskort
udstedt af kommunerne.
Oplysningerne behandles endvidere i producentens
elektroniske bestillingssystem, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for produktionen af legitimationskortet. Kommunen er ansvarlig for de indberettede data,
og producenten ansvarlig for de øvrige forhold omkring
bestillingssystemet.
I forbindelse med ansøgning til udstedelse af ID-kortet,
har du ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen

behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger
rettet eller slettet.
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.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
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 vedden pågældende ikke har viden om, straffes med bøde
kommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart
eller fængsel indtil 4 måneder.
medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som
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