Flytteanmeldelse – fritagelse for digital flytning
Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C

Det er lovbestemt, at borgere der selv kan, selv skal melde flytning via de digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan
melde flytning på denne blanket, hvis du opfylder en af nedenstående fritagelsesgrunde.
• Du har ikke en fast registreret bopæl eller opholdssted
• Du har vanskeligheder ved at skaffe et Nem-ID
• Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende digitale
selvbetjeningsløsninger
• Du bor i et område uden internetforbindelse
• Du har ikke adgang til computer i eget hjem eller opholdssted

Flytter fra:

Flytter til:

Vejnavn:

Vejnavn:

Nr.:

Etage:

Postnummer:

By:

Flytte dato:

Side:

Dit telefonnummer/mobil:

Nr.:

Etage:

Postnummer:

By:

Side:

Din e-mail:

Sæt kryds, hvis du ønsker:
Navne- og adressebeskyttelse

Markedsføringsbeskyttelse

Vejviserbeskyttelse

Alle personer der flytter:
Navn:

Personnummer:

Navn:

Personnummer:

Navn:

Personnummer:

Navn:

Personnummer:

Navn:

Personnummer:

Lægevalg:
Beholder nuværende læge
Navn og adresse på nuværende læge:

Ønsker ny læge. Du finder en lægeoversigt på https://www.sundhed.dk/find-behandler/
Navn og adresse på ny læge:

Udfyld hvis du vælger en læge, hvis praksis ligger mere end 15 km fra din bopæl

Vælger du en læge, hvis praksis ligger mere end 15 km fra din bopæl, betyder en ny ændring at du ikke har
krav på lægebesøg v/sygdom. Du bedes derfor ved din underskrift tilkendegive, at du er informeret om
denne ændring.
Dato:

Underskrift:

Sundhedslovens § 1. Stk. 6. Den sikrede har selv mulighed for at vælge en læge eller klinik, hvor afstanden mellem sikredes bopæl og lægen
eller klinikken er større end 15 km ad nærmeste offentlige vej. I disse tilfælde har den sikrede ikke krav på sygebesøg. Kommunen skal
informere den sikrede om, at vedkommende ikke har krav på at modtage sygebesøg ved valg af en læge eller klinik, hvor afstanden er
større end 15 km ad nærmeste offentlige vej, jf. 1. pkt.

Flytning af børn under 18 år (Ikke-medflyttede forælder skal medunderskrive)
Ikke-medflyttende forælders e-mail:
Dato og ikke-medflyttende forælders underskrift:

Logiværtserklæring (flytter du til en anden persons adresse, skal logiværten bekræfte flytningen)
Logiværtens navn:
Flytte dato:

Telefonnummer/mobil:

Underskrift:

Underskrift:
Dato:

Underskrift:

CPR-lovens § 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være
registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af
ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. § 10. En kommunalbestyrelse, der får formodning om, at en
person ikke er korrekt bopælsregistreret, skal undersøge sagen for at rette eventuelle fejl. Undersøgelsen foretages af den kommunalbestyrelse,
hvor vedkommende er registreret, medmindre der kendes en bestemt adresse i en anden kommune, hvor vedkommende menes at opholde sig. I
sidstnævnte tilfælde foretages undersøgelsen af denne kommunalbestyrelse. § 12. Enhver, der flytter, har pligt til senest 5 dage efter flytningen at
anmelde denne til tilflytningskommunen. Anmeldelse kan også omfatte de medlemmer af husstanden, der flytter med, således at disse fritages for
selv at anmelde flytningen. CPR-lovens § 12. Stk. 3. (der omhandler fritagelse for digital flytning). Flytning skal anmeldes ved anvendelse af den
digitale anmeldelsesløsning, som tilflytningskommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Flytteanmeldelser, der ikke indgives ved digital
selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 5. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at
borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmeldelsen kan indgives på
anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at flytteanmeldelser, der kan indgives på anden måde end ved
digital anmeldelse, skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket.
Straffelovens § 163
Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner
noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.
Kommunens håndtering af dine oplysninger
Oplysningen om din anmodning bliver registreret og er tilgængelig for kommunens sagsbehandler. Øvrige oplysninger i forbindelse med
kommunens behandling af din anmodning om fritagelse fra Digital Post vil blive registreret af kommunen, men kun videregivet til andre offentlige
myndigheder, virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller udfører opgaver for kommunen. Du har ret til at vide, hvilke
oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
Udfyldes af Borgerservice
Modtaget af:

Dato:

Oplysninger om Randers Kommunes behandling af dine data
Randers Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger – her kan du få fat i os
Randers Kommune
Borgerservice
Odinsgade 14,
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 8915 1515
E-mail: Borgerservice@Randers.dk
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på
følgende måde:
•
På e-mail: dpo@randers.dk
•
Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside www.randers.dk
Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
for at kunne dokumentere, at du har meldt flytning til Folkeregistret for dig selv og evt. andre personer på adressen.
for at kunne dokumentere, at du har bedt om lægeskift.
Retsgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles efter særlovgivningen på området eller databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).
Kategorier af personoplysninger
Randers Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Din nuværende og kommende adresse, for- og efternavne på de nævnte personer, personnummre (cpr.nr.), mailadresse og telefonnummer.
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
Randers Kommune videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger
Randers Kommune er kommet i besiddelse af dine personoplysninger, da du har indsendt eller afleveret denne flytteanmeldelse.
Hvordan opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger
Oplysningerne slettes efter arkivlovens regler
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte
dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:
•
Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
o
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
•
Ret til berigtigelse (rettelse)
o
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
•
Ret til sletning
o
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
•
Ret til begrænsning af behandlingen
o
Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,
må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
•
Ret til indsigelse
o
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Vil du klage?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

