
Forbeholdt Ankestyrelsen: 

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse 
informationen brug pil ned fra et formularfelt. 

Folketingsvalg

Indenrigs- og Boligministeriet 2022

Anbefaling som stiller for en kandidat, der opstiller uden for partierne
Stiller nr. _____ af mindst 150 og højst 200

Anmeldelse vedrørende ____________________________ Storkreds

Kandidat

Fulde navn: 

Bopæl:  
Fødselsdato:  Stilling: 

som anmelder sig som kandidat uden for partierne ved førstkommende folketingsvalg i 

opstillingskredsen: ___________________________________________________________________ 

(oplysningerne i boksen udfyldes, før vælgeren underskriver)

anbefales af undertegnede som stiller:

For- og efternavn*: 

CPR-nummer*: 

Bopælsadresse*: 
Stillerens underskrift:

___________________________________________________________________________________ 
 Underskrift                                          Dato 

* For at din underskrift for kandidaten til valget skal være gyldig, er det vigtigt, at du udfylder alle felterne.
Ankestyrelsen bruger dine oplysninger til at tjekke, at du bor i opstillingskredsen, at du har valgret til Fol-
ketinget, og at du ikke også har skrevet under for en anden kandidat uden for partierne ved dette valg.

Orientering om databeskyttelsesreglerne
Ankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. I Ankestyrelsen behandler vi op-
lysninger om dig efter §§ 33-35 i folketingsvalgloven, fordi du har anbefalet en kandidat som stiller.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt en række rettigheder over dine personoplysninger. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejlednin-
gen på www.datatilsynet.dk.

Opbevaring af dine oplysninger
Vi overfører løbende oplysningerne fra vores sagsbehandling til Rigsarkivet. Vi følger arkivlovens regler og Rigsarkivets 
bestemmelser.

Kontaktoplysninger til Ankestyrelsen og databeskyttelsesrådgiveren
Telefon: 33 41 12 00, Mail: ast@ast.dk eller sikkermail@ast.dk.  
Du kan også anvende kontaktformularen, som du finder på https://ast.dk/blanketter/kontakt/kontakt-ankestyrelsen-1
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren direkte ved hjælp af kontaktformularen, som du finder her:
https://ast.dk/blanketter/kontakt/kontakt-databeskyttelsesradgiveren-dpo

Klage til Datatilsynet
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatil-
synet via www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databe-
skyttelseslov. 
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