Erklæring om samtykke for fritak av teieplikt
Politiet si utlendingseining (PU) er bunden av teieplikt og kan derfor ikkje gi informasjon vi
har om deg eller saka di til andre utan at du gir oss lov til det. Viss du fyller ut dette skjemaet
kan PU gi informasjon til andre (som til dømes journalistar).
Du må òg legge ved kopi av gyldig identitetsdokument (til dømes pass). Det kan du gjere ved
å skanne dokumentet eller å ta eit bilete av dette med til dømes eit mobilkamera.
Viss du løyser PU frå teieplikta betyr det altså at vi kan gi informasjon om deg og saka di.
Viss du løyser oss frå teieplikta så vil dette gjelde all informasjon vi har om deg.
Sjølv om du løyser PU frå teieplikta er det ikkje sikkert vi gir informasjon om deg. Det kan
vere fordi vi må gi opp informasjon om andre personar som ikkje har løyst oss frå teieplikta
eller fordi det hindrar oss i å gjere jobben vår.
Erklæringa om samtykke gjeld berre deg. Det betyr at vi ikkje kan gi informasjon om borna
dine, ektefellen din eller dei andre familiemedlemmane dine.
Under kan du velje om fritaket for teieplikt berre skal gjelde for ein person/journalist, ein
bestemt redaksjon, eller for alle journalistar.
Personopplysningane dine (bruk blokkbokstavar):
Fornamn
Etternamn
DUF-nummer:
Fødselsdato:
Eg samtykker hermed til at PU kan uttale seg og gi opplysningar om saka mi til
personen/personane nemnt nedanfor (bruk blokkbokstavar)
Fornamn
Adresse
Postnummer

Etternamn
Poststed

Telefonnummer

Viss journalist – kva redaksjon?
Gir du samtykke til andre journalister i same redaksjon?
Vis ja, kva heiter dei

Fødselsdato
 Nei

 Ja

Eg samtykker hermed til at PU kan uttale seg og gi opplysningar om saka mi til alle
journalister i alle redaksjonar
 Nei
 Ja
Eg har lest erklæringa om samtykke og forstår kva eg gir samtykke til
Dato
Stad
Underskrift
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