
 

 

SAMTYKKEERKLÆRING – politibetjent/politikadet 

Blanketten kan udfyldes elektronisk eller med kuglepen. Dato og underskrift skal udfyldes med kuglepen. 
 

Skærpet værdighedskrav 
Det er afgørende for politiets rolle i samfundet, at befolkningen har tillid til politiet som myndighed. Derfor er der 
et skærpet værdighedskrav for alle medarbejdere i politiet. Alle medarbejdere skal værne om politiets omdømme 
og leve op til den agtelse og tillid, der ligger i at være ansat. Værdighedskravet gælder både i tjenesten og i fritiden. 
For at vi kan vurdere, om du lever op til værdighedskravet, har vi brug for dit samtykke til at indhente og behandle 
relevante oplysninger om dig fra politiets registre, herunder oplysninger om eventuelle strafbare forhold. 
Derudover har vi brug for at kunne indhente oplysninger om eventuel dopingsanktion i Anti Doping Danmarks 
dopingregister. 

 
Vi gemmer dine oplysninger for at vurdere, rådgive og vejlede dig 
Hvis du senere skulle ansøge på ny, vil vi gerne kunne vurdere din udvikling samt kunne rådgive og vejlede dig 
bedst muligt. Vi gemmer derfor dine oplysninger i 5 år, dog slettes helbredsoplysninger fra e-rekrutteringssystemet 
efter endt rekrutteringsforløb. 

 

Jeg giver hermed samtykke til, 

 at politiet indhenter og behandler relevante oplysninger om mig fra politiets registre, herunder eventuelle 
strafbare forhold samt Anti Doping Danmarks dopingregister. 

 at andre relevante myndigheder modtager oplysninger om mig. 

 at politiet i 5 år gemmer og behandler mine oplysninger, resultater og politiets vurderinger, dog slettes 
helbredsoplysninger fra e-rekrutteringssystemet efter endt rekrutteringsforløb. 

 

Navn  

Adresse  

Postnummer og by  

CPR-nr.  

 
 

Dato og underskrift 
 

Samtykke – Ægtefælle, samlever mv. 
Undertegnede, der er gift eller lever i fast parforhold med ansøgeren og/eller deler bopælsadresse med ansøger, 
giver herved samtykke til, at politiet indhenter og behandler relevante oplysninger om mig fra politiets registre, 
herunder eventuelle strafbare forhold, for at politiet kan vurdere, om ansøgeren lever op til værdighedskravet. 

 
Jeg giver endvidere samtykke til, at politiet kan videregive oplysninger om mig til ansøgeren i processen om 
vurdering af værdighedskravet. 

 

Navn  

CPR-nr.  

 
 

Dato og underskrift 
 

Du kan tilbagekalde dit samtykke 

Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du skrive til blivpolitibetjent@politi.dk. 
Dataansvarlig 
Den dataansvarlige er Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V. Rigspolitiet kan kontaktes på e-mail koncernhr@politi.dk. Du kan 
kontakte politiets databeskyttelsesrådgiver på e-mail pol-databeskyttelse@politi.dk. Mere info findes på www.politi.dk/personoplysninger. 
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