Helsingør Arrest
Kriminalforsorgen Hovedstaden

Journalnr.
Placering
20. december 2018

Ansøgning om tilladelse til besøg
Efternavn

Fornavne

Cpr. nr.

Adresse

Postnr

By

Telefon nr. /Mobil nr.

Tilhørsforhold

Ansøger om tilladelse til at besøge
Fornavne

Efternavn

Evt. fødselsdato

Jeg giver samtykke til at Helsingør Arrest kan indhente oplysning om mine private forhold hos
politiet, herunder Kriminalregistret og Det Centrale personregister, fra matrikler under
Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen i Frihed.
Det kan oplyses, at det af reglerne i straffuldbyrdelsesloven, varetægtsbekendtgørelsen og
besøgsbekendtgørelsen fremgår at:
-

Besøg kan nægtes, hvis det findes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde
eller af hensyn til af forebygge kriminalitet.

-

I lukkede institutioner er det et vilkår – og i åbne institutioner kan det gøres til et vilkår for besøg, at den besøgende lader sin yderbeklædning og medbragte effekter undersøge.

-

I lukkede institutioner er det et vilkår – og i åbne institutioner kan det gøres til et vilkår –
for besøg, at den besøgende lader sig undersøge af Kriminalforsorgens narkotikahunde. En
sådan undersøgelse kan kun gennemføres med den besøgendes samtykke. Det kan medføre
afvisning at nægte at lade sig undersøge.

-

Besøg af børn normalt kun kan finde sted med samtykke af forældremyndighedens
indehaver. I tilfælde, hvor forældrene har fælles forældremyndighed, skal det i det enkelte
tilfælde overvejes, om der skal indhentes samtykke fra begge forældrene.

Du kan finde reglerne på www.retsinformation.dk, eller du kan rette henvendelse til personalet.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 5 dage. Manglende samtykke medfører, at
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besøgstilladelse afslås.
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Dato

Underskrift

Oplysningerne behandles af Kriminalforsorgen med det formål at vurdere, om din ansøgning om
tilladelse til besøg skal imødekommes. I medfør af Retshåndhævelsesloven har du mulighed for at
gøre brug af følgende rettigheder:




Ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles.
Ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, eller begrænsning af
behandlingen.
Ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk eller
pr. brev til Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder på dine vegne. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, så gør du det ved at skrive til fængslet eller til Datatilsynet på ovennævnte adresse.
Fængslet kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kriminalforsorgens behandling af
personoplysninger, herunder hvem du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre brug af dine
rettig-heder.
Kriminalforsorgen anbefaler, at du sender meddelelser, der indeholder personoplysninger, sikkert
vha. Digital Post (din digitale postkasse på borger.dk, e-Boks.dk eller virk.dk).
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