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Ansøgningsskema om optagelse på grundlisten for Faxe  Kommune 

Vil du optages på grundlisten for nævninge og domsmænd i Faxe Kommune for perioden 
2020-2023, skal du udfylde dette skema og sende det til os.  

Du kan udfylde, printe og sende skemaet med posten til: 
Faxe Kommune - Direktionssekretariatet 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Eller du kan sende med Digital Post. 

• Begynd med at gemme dette ansøgningsskema på din computer. 

• Find så pdf-filen på din computer. 

• Åben filen og udfyld skemaet.

• Gem filen. 

• Klik her for at sende med Digital Post (HUSK AT VEDHÆFTE FILEN)

Du skal sende ansøgning, så vi har den senest den 18. februar 2019. 

Vær opmærksom på kriterierne for optagelse på grundlisten som står efter skemaet. 

Fulde navn 

CPR-nummer 

Adresse 

Postnummer 

By 

Telefon 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
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Beskæftigelse (udfyld kun et af felterne): 

Er du i arbejde, skriv virksomhedsnavn og stillingsbetegnelse 

Er du ikke i arbejde, skriv seneste virksomhedsnavn og stillingsbetegnelse 

Er du studerende, skriv studiested og studieretning 

Har du tidligere været optaget på grundlisten? 

Hvis ja, skriv periode og for hvilken kommune 

Skriv gerne yderligere oplysninger du synes, Grundlisteudvalget skal vide om dig 

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være: 

• mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den 31. december 2023
• ustraffet med valgret til Folketinget
• bosiddende i Faxe Kommune
• dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
• åndeligt og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, 
alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. 

Vær opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten. 

Du kan ikke blive optaget på grundlisten, hvis du er: 
Minister, advokat, advokatfuldmægtig, ansat i centraladministrationen, hos domstolene, 
anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet eller fængselsvæsenet eller en af folkekirkens og 
de anerkendte trossamfunds gejstlige. 

Ja

Nej



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Grundlisteudvalget i Faxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger
her:

Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 30 00
CVR-nr.: 29188475

Du kan vælge at kommunikere elektronisk med Grundlisteudvalget. Du kan 
kommunikere sikkert med Digital Post via borger.dk, hvor du skal logge på med 
NemID eller Digital Signatur. Du kan også sende en e-mail til 
kommunen@faxekommune.dk. Denne forbindelse er dog ikke sikker, så send ikke 
fortrolige/følsomme oplysninger til denne mailadresse. 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

• Personligt eller pr. brev til ovenstående adresse, att.
”databeskyttelsesrådgiver”
• Telefonisk på telefonnummer 56 20 30 00, bed om at tale med
databeskyttelsesrådgiveren
• Digital Post via borger.dk til Faxe Kommune, vælg
”DBR” (databeskyttelsesrådgiver)
• E-mail: DBR@faxekommune.dk. Bemærk: send ikke fortrolige/følsomme
oplysninger til denne mail, da den ikke sendes via en sikker forbindelse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Du har ansøgt om at komme på grundlisten 2020-2023, og
Grundlisteudvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal udtages til grundlisten.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra g)
• Retsplejelovens kapitel 6-7

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr.
og stillingsbetegnelse
• Evt. følsomme personoplysninger, så som oplysninger om dit helbred og etnisk
oprindelse
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5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Dine oplysninger om navn, cpr.nr., adresse og stillingsbetegnelse vil blive videregivet
til præsidenten for Østre Landsret, hvis grundlisteudvalget indstiller dig som
lægdommer.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende journaliserings- og
arkiveringsregler.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du
kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
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 behandling
Du har i visse 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
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers 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.

8. Klage til Datatilsynet
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.
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