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Tro- og loveerklæring
Sletning af e-mailadresse i Digital Post

Fulde navn:
E-mailadresse:
CPR-nummer:

Med din underskrift giver du lov til, at din e-mailadresse slettes alle steder i Digital
Post, hvor den er tilknyttet en anden persons CPR-nummer eller en anden virksomheds CVR-nummer.
Vær opmærksom på, at hvis du i dag får e-mails om, at en af dine pårørende eller
en virksomhed har fået ny Digital Post, vil du ikke længere få disse beskeder på
den oplyste e-mailadresse.
Du kan altid tilføje din e-mailadresse til en anden til en person eller en anden virksomheds Digital Post igen, hvis du fortsat ønsker at modtage e-mails om ny post
på vegne af en anden person eller virksomhed.
Jeg erklærer hermed på tro og love:
1) at jeg er ejer af den oplyste e-mailadresse.
2) at e-mailadressen skal slettes i løsningen for Digital Post fra offentlige
myndigheder, der hvor det er tilknyttet en anden persons CPR-nummer
eller en anden virksomheds CVR-nummer.
Jeg er bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar i henhold til straffelovens § 163.

Underskrift: ____________________________________________________
Dato: _________________________________________________________

Side 2 af 2

Vejledning
Tro- og loveerklæringen skal indsendes til Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig
myndighed for Digital Post. Du kan sende erklæringen digitalt eller med posten.
Sådan indsender du tro- og loveerklæringen digitalt:

Du kan udfylde erklæringen på følgende måder:
- Udfyld erklæringen digitalt på din computer ved at skrive dine oplysninger
ind i felterne, indsæt din signatur digitalt og gem erklæringen som pdf.
- Print erklæringen og udfyld den i hånden. Dernæst kan du:
o indscanne erklæringen på din computer og gemme den som en pdf
o tage et billede af erklæringen og gemme den som billedfil
Nu skal du indsende erklæringen med Digital Post:
1) Log på Digital Post på borger.dk.
2) Klik på ’Skriv ny besked’.
3) Vælg ’Digitaliseringsstyrelsen’ som myndighed.
4) Vælg ’Digital infrastruktur / Digital Post’ som kategori.
5) Skriv ’Sletning af mobilnummer’ som emne.
6) Vedhæft din udfyldte og underskrevne tro- og loveerklæring og klik på
’Send’.
Du modtager en bekræftelse, når dit mobilnummer er blevet slettet, der hvor det
er tilknyttet en anden persons CPR-nummer eller en virksomheds CVR-nummer i
Digital Post.
Sådan indsender du tro- og loveerklæringen med posten:

1) Print erklæringen og udfyld den i hånden.
2) Skriv ’Fortroligt’ på kuverten, sæt frimærke på og send erklæringen til:
Digitaliseringsstyrelsen
Att: Digital Post
Landgreven 4
1301 København K

Har du brug for hjælp?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Digital
Post supporten på tlf. 33 98 00 33 eller ved at skrive til ’Digital Post – Generelle
henvendelser’ på https://kontakt.borger.dk/

