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Sagen bliver behandlet af Jette Eikrem .
JOURNAL NR : 2008·613/419

Vi behandler sagen under det journalnummer, som står
ude til højre. Journalnummeret bedes oplyst, hvis De
retter henvendelse hertil.

SAGSBEHANDLER.: jEIKOE

DIREKTE TELEFON: 7256 7096

TELEFON: 7256 7000

Sagen vil blive behandlet hurtigst muligt, og De vil snarest
høre fra os.
Der er med dette brev ikke taget stilling til, om
betingelserne for at Statsforvaltningen kan behandle Deres
sag er opfyldt.

TElEFAX: 38 33 20 12
GIRO: 3001 4329848

EAN· NR. 5798000362222
SE· NR. 29·37·62·2'0
hoved sta

den@~tatsforvaItni

ng. d k

www.statsforvallning.dk

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for tiden 20
uger. Sagsbehandlingstiden kan dog variere en del, da det
f.eks. kan være nødvendigt at indhente supplerende
oplysninger.

TELEFONTID:

Mandag.Onsdag 09.00·15.00

Torsdag 13.00 . 18.00
Fredag 09.00 . 14.00

De har mulighed for at kommunikere med os på e-mail.
Det forudsætter, at De har en digital signatur. De kan
bestille
en
digital
signatur
på

ABNINGSTID FOR PERSONLIGE

~llwww.digitalsignatur.dk/

Mandag-Onsdag 09.00·15,00

HENVENDELSER:

Torsdag 09.0C . 18.00

Hvis De ønsker at kommunikere på e-mail, skal De anmode
om dette på en krypteret og signeret mail sendt til vores
e· ma i la d resse hovedsta den@statsforvaltning.dk
Efter principperne i persondataloven (lov nr. 429 af 31.
maj 2000) har De som udgangspunkt mulighed for at gøre
brug af følgende rettigheder:
•

ret til at blive orienteret om indsamling
oplysninger til brug for edb-behandling.

af

Fredag 09.00 . 14.00

•
•
•

ret til at bede om indsigt i de oplysninger der edb· behandles.
ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne edb·behandles.
ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er
urigtige, vildledende, eller på lignende måde er behandlet på edb i strid
med lovgivningen.

Med venlig hilsen
Statsforvaltningen Hovedstaden

