
Efternavn 

Fornavn, mellemnavn 

Adresse/fast bopæl (Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer) 

Kommune IEvt. telefonnummer 

Fredericia Kommune 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

Sendes til folkeregistreret/borgerservicecenteret Forbeholdt folkeregistreret/borgerservicecenteret 

Fredericia Kommune 
Modtaget dato 

Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

Anmodning om adgang til at 
afgive stemme i hjemmet s 
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Dl 
6imandag kl. 12. 
CT 

m
Undertegnede jIPersonnummer 

1ii 
m 
~ 
(0 

~-
~ 

anmoder om at få adgang til at afgive brevstemme til det forestående valg på mit opholdssted, som i de 
sidste 3 uger før valgdagen vil være: 

Adresse Postnummer eller bydel 

Kommune Evt. telefonnummer 

Erklæring 
Jeg erklærer, at jeg på grund af sygdom/manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsste-
det på valgdagen. Jeg bekræfter samtidig, at jeg er bekendt med kommunens behandling af personoplys-
ninger, som angivet på side 2. 
Dato Vælgerens egenhændige underskrift 

Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive egenhændigt, kan en anden person underskrive med eget 
navn i vælgerens sted, dvs. underskrift fulgt af ordet "for'' vælgerens navn. Den underskrivende persons 
adresse bør i så fald ligeledes anføres. 

Forbeholdt folkeregistret 
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Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af 
personoplysninger 

Kommunens registrering og videregivelse af Kommunens databeskyttelsesrådgiver 
oplysninger Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
videregiver oplysningerne til andre offentlige myndighe Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens 
der, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav behandling af dine personlige oplysninger. 
på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyt

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevarings telsesrådgiverens rolle. 
pligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er 
opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har 
kommunen ikke længere adgang til dem. 

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen 
har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet 
eller slettet. 
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