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Forbeholdt kommunen

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163, at anførte 
oplysninger er rigtige.
Samtidig giver jeg samtykke til, at kommunen under behandling af 
denne ansøgning kan kontrollere ovenstående oplysninger.
Kommunen registrerer oplysningerne i kortproducentens elektro-
niske 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 for-
hold 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. Hvis du ønsker ind-
sigt med oplysningerne i det elektroniske bestillingssystem, kan 
du ifølge persondatalovens § 31 rette henvendelse til kommunen.

§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer 
det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urig-

tig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har 
viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge 
en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund 
voksentilværelse.

Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes 

en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels 
en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt 
en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige 
behov.

§ 11. Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om 
personnummer med henblik på en entydig identifikation eller 
som journalnummer.

Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, 
når 
1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, 
2) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil 

eller 
3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller stati-

stiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplys-

ninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt 
led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågæl-
dende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning 
for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller 
videregivelsen kræves af en offentlig myndighed. 

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, må der ikke ske 
offentliggørelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke. 

Uddrag af Straffeloven

Uddrag af Sundhedsloven

Uddrag af Persondataloven

Eventuelle bemærkninger

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

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Tlf: 99889988
Web: www.rebild.dk
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