
Ansøgning om godkendelse af andre ansøgere end
bestyrere og dørmænd til ansættelse i
restaurationsvirksomhed  (Se vejledningen bagerst) Fobeholdt politiet

Modtaget dato: Journalnr.

stempel

Bevillingshaver

Efternavn Fornavn(e) CVR-nr

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By

Telefon arbejde Telefon privat Telefon mobil

Restaurantens adresse
Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By

Ansøger om godkendelse af
Efternavn Fornavn(e) Personnummer

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By

Telefon arbejde Telefon privat Telefon mobil Køn

 Mand (M) Kvinde (F)

Dato

Bevillingshavers underskrift

til ansættelse som:

i ovennævnte virksomhed.

Oplysninger om pgl.s tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen:

Fra (dato) Til (dato) Arbejdsstedets navn Stilling

Jeg giver samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter oplysninger om eventuelle tidligere beskæftigelser i
restaurationsbranchen og eventuelle straffesager.
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163* at foranstående oplysninger er rigtige. Foranstående oplysninger registreres i Politiets Decentrale
Bevillingsregister, der indeholder oplysninger til brug for politiets administration, tilsyn og kontrol indenfor bevillings- og beværterlovgivningens område.
Politidirektøren i den enkelte politikreds er dataansvarlig for det register, der er oprettet i kredsen.

Dato

Ansøgers underskrift

Efter straffelovens §163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde
eller med fængsel indtil 4 måneder

P700-38 (01/09)



Vejledning

Udfyldelse af blanketten
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udprintes. Klik i første felt og brug derefter tab-tasten til at springe
fra felt til felt.

Yderligere vejledning
Kan fås ved henvendelse til den stedlige politikreds.
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