Samtykkeerklæring for fritak av taushetsplikt
Politiets utlendingsenhet (PU) er bundet av taushetsplikt og kan derfor ikke gi informasjon vi
har om deg eller saken din til andre uten at du gir oss lov til det. Hvis du fyller ut dette
skjemaet kan PU gi informasjon til andre (som for eksempel journalister).
Du må også legge ved kopi av gyldig identitetsdokument (for eksempel pass). Det kan du
gjøre ved å scanne dokumentet eller å ta et bilde av dette med for eksempel et mobilkamera.
Hvis du løser PU fra taushetsplikten betyr det altså at vi kan gi informasjon om deg og saken
din. Hvis du løser oss fra taushetsplikten så vil dette gjelde all informasjon vi har om deg.
Selv om du løser PU fra taushetsplikten er det ikke sikkert vi gir informasjon om deg. Det kan
være fordi vi må oppgi informasjon om andre personer som ikke har løst oss fra
taushetsplikten eller fordi det vil hindre oss i å gjøre jobben vår.
Samtykkeerklæringen gjelder kun deg. Det betyr at vi ikke kan gi informasjon om barna dine,
ektefellen din eller de andre familiemedlemmene dine.
Under kan du velge om fritaket for taushetsplikt skal kun gjelde for en person/journalist eller
en redaksjon eller for alle journalister.
Personopplysningene dine (bruk blokkbokstaver):
Fornavn
Etternavn
DUF-nummer:
Fødselsdato:
Jeg samtykker herved til at PU kan uttale seg og gi opplysninger om saken min til
personen/personene nevnt nedenfor (bruk blokkbokstaver)
Fornavn
Adresse
Postnummer

Etternavn
Poststed

Telefonnummer

Hvis journalist – hvilken redaksjon?
Gir du samtykke til andre journalister i samme redaksjon?
Hvis ja, hva heter de

Fødselsdato
 Nei

 Ja

Jeg samtykker herved til at PU kan uttale seg og gi opplysninger om saken min til alle
journalister i alle redaksjoner
 Nei
 Ja
Jeg har lest samtykkeerklæringen og forstår hva jeg samtykker til
Dato
Sted
Underskrift

Politiets si utlendingseining
Besøk: Økernveien 11-13
Post: Postboks 2095 Vika, 0125 OSLO
Tlf: 22 34 24 00 Faks: 22 34 24 80
E-post: politiets.utlendingsenhet@politiet.no

Org. nr.: 986 210 504 mva
Bankgiro: 7694.05.10836

