
Samtykkeerklæring 
om indhentning af straffeattest 

Vejledning:  
Alle felter skal udfyldes korrekt, hvorefter dokumentet printes og underskrives. Derefter afleveres det til COPENHAGEN 
SELFDEFENCE ved næstkommende træning. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt, og bliver ikke videregivet til trediepart.  

I tilfælde af, at eleven er umyndig/under 18 år skal værge kvittere denne samtykkeerklæring. 

Undertegnede 

giver hermed COPENHAGEN SELFDEFENCE (herefter CSD) 

lov til at indhente oplysninger om mig i Det Centrale Kriminalregister. Dette samtykke gives i forbindelse med, at 
undertegnede ønsker at træne hos CSD. Samtykket gælder lige så længe undertegnede er medlem hos CSD, og jeg 
giver CSD lov til, på eget initiativ lov, at indhente oplysninger om mig. 

Jeg giver mit samtykke til at indhente følgende oplysninger (sæt X): 

 Straffeattest til privat brug i henhold til § 11 i Bekendtgørelsen om personoplysninger i Det Centrale 
Kriminalregister1). 

Undertegnede er indforstået med, at oplysningerne kan bruges i CSD’s samlede vurdering af, om jeg er egnet til at 
træne hos CSD. 

Er personen under 18 år skal nærværende skema udfyldes af gyldig værge. 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt, og bliver ikke videregivet til tredjepart.  
 

Udfyldes af værge, hvis eleven er umyndig/under 18 år: 

Jeg giver hermed tilladelse til, at CSD må indhente oplysninger vedrørende evt. forhold registrerede i Det  

Centrale Kriminalregister om (elevens navn)        idet han/hun ønsker at 
deltage i træning hos CSD. 

1) Information om §11 i Bekendtgørelsen om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister findes på side 2. 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Samtykkeerklæring 
om indhentning af straffeattest 

Uddrag af Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister: 

"§ 11. Politiet udsteder straffeattester for privat personer, når de pågældende fremsætter begæring 
herom. For personer under 18 år udstedes straffeattester dog kun, når forældremyndighedens 
indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke. 

Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 optages alene afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som 
omfatter overtrædelse af straffeloven og lovgivningen om euforiserende stoffer eller udenlandske 
afgørelser med følgende begrænsninger: 

1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets 
godkendelse i retten. 

2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse. 
3) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige 

afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages 
afgørelsen dog, såfremt der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse. 

4) Retsfølger efter straffelovens §§ 68-70 medtages ikke, såfremt der er forløbet 5 år fra 
foranstaltningernes endelige ophævelse. 

Stk. 3. Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år gælder endvidere følgende 
begrænsninger: 

1) Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke, hvis det er første gang den 
pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven eller 
lovgivningen om euforiserende stoffer, og der er forløbet 1 år fra datoen for tiltalefrafaldets 
godkendelse i retten. 

2) Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, 
der omfatter overtrædelse af straffeloven, og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige 
afgørelse. 

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte tilførsler medtages ikke, hvis den pågældende strafbestemmelse senere 
er ophævet. 

Stk. 5. Rigspolitichefen kan efter ansøgning fra den pågældende i særlige tilfælde meddele dispensation 
fra de i stk. 2 og stk. 3 anførte tidsfrister".
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