
Børneattest - FDF 
Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister
Sendes af FDF-kredsen direkte til:

Administrativt Center Øst 
Kriminalregisteret, Børneattester 
Postboks 59 
2630 Taastrup

Hermed anmodes om børneattest for:
Efternavn Fornavn(e)

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By

Personnummer (alle 10 cifre)

Skal oplysningerne anvendes til brug for ansættelse eller beskæftigelse, der indebærer direkte kontakt med børn og unge under 15 år?

Ja Nej Med venlig hilsen
Dato

underskrift (kredsleder eller formand, alternativt FDFs generalsekretær)

Undertegnede giver herved Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF -

tilladelse til at indhente oplysninger jf. § 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Jeg er tillige blevet gjort bekendt med indholdet af 

§ 36 i den nævnte bekendtgørelse. 

Jeg er indforstået med, at eventuelle oplysninger om strafbare forhold videregives til FDFs generalsekretær.

Samtykkeerklæringen nedenfor SKAL udfyldes af den pågældende

Dato

underskrift

Udfyldes af Rigspolitiet
Se vedlagte. Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes

Der findes ingen oplysninger jf. § 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister

Dato Rigspolitiet 
Center for Almen Jura 
Kriminalregisteret

underskrift

Børneattesten vedrører (udfyldes af FDF-kredsen)
Efternavn Fornavn(e)

P274 (03/10) - til FDF

Samtykkeerklæring

Returneres af politiet til 

  

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Att. FDFs generalsekretær 
Rysensteensgade 3 
1564 København V

FDF-kreds
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