
Tak for din ansøgning.

Dine oplysninger er registreret d. 21-09-2021 kl. 21:55:22 og vil blive sendt til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kvittering
Syd- og Sønderjyllands Politi modtager din ansøgning og vil behandle den hurtigst muligt. Hvis du opdager fejl i ansøgningen, skal du
hurtigst muligt kontakte tilladelseskontoret i Syd- og Sønderjyllands Politi. Se kontaktoplysninger

Du vil få svar i løbet af ca. 4-6 uger under forudsætning af, at din ansøgning indeholder de oplysninger, vi skal bruge. Vi sender vores
afgørelse til din e-boks.

Kvitteringen er sendt som Digital Post.

Hjælp os med at blive bedre

Den blanket, du netop har udfyldt, er en del af en ny selvbetjeningsløsning, som vi har lanceret for kort tid siden. Det vil være en stor
hjælp for os, hvis du vil bruge 2 minutter på at svare på nogle spørgsmål om din oplevelse. Vi kan bruge dine svar til at gøre løsningen
endnu bedre.

Besvar spørgsmål 

Sådan behandler politiet dine oplysninger

Når vi skal behandle din henvendelse, får vi adgang til personlige oplysninger om dig. Det gælder både oplysninger, du har givet i
ansøgningen; oplysninger, der i forvejen kan være registreret om dig i politiets systemer og oplysninger fra en eventuel tredjepart, som er
nødvendige for vores behandling af ansøgningen. Disse oplysninger vil indgå i vores vurdering af din ansøgning. Vi registrerer og
opbevarer dine oplysninger i politiets systemer for at dokumentere din sag.

Databeskyttelsesforordningen sikrer dig mulighed for bl.a. at bede om indsigt i eller berigtigelse af vores oplysninger om dig samt gøre
indsigelse mod vores behandling af disse oplysninger. Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder, skal du kontakte sekretariatet i
Politiets Administrative Center (PAC) under Midt- og Vestjyllands Politi, som er dataansvarlige myndighed for indsamlingen af
personoplysninger i digitale blanketter. I de tilfælde, hvor en anden politikreds behandler dine data, kan sekretariatet vejlede dig.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personlige oplysninger på politi.dk/personoplysninger

Kvitteringsoplysninger:

Blanket ID: 4497643

Indsendt: d. 21-09-2021 kl. 21:55:22

https://politi.dk/kontakt-politiet/bevillings-og-tilladelseskontorer-ny/lokale-tilladelseskontorer
https://da.surveymonkey.com/r/tilladelser
https://politi.dk/hjemmesiden/politiets-brug-af-personoplysninger

