Anmodning om oprettelse i den nye vælgererklæringsportal
og overførsel af vælgererklæringer
1. Oplysninger om partiet
Partinavn:

Partinavnet vil fremgå af vælgererklæringsportalen på præcis den måde, som Valgnævnet tog stilling til, da partinavnet blev godkendt.

Partiets kontaktoplysninger:

Partiets kontaktoplysninger vil blive offentliggjort på vælgererklæringsportalen. Du kan angive en e-mailadresse, en postadresse
eller begge dele. Du kan også tilføje et telefonnummer, men det er ikke i sig selv nok.

Link til partiets egen side (valgfri):

På vælgererklæringsportalen kan partiet blive opført med et link til partiets egen side. Det kan f.eks. være et link til partiets hjemmeside eller side på sociale medier, hvor vælgerne kan læse mere om partiet. Der kan kun anføres én side.

2. Oplysninger om indehaveren af partiet
Fulde navn:

Det fulde navn på den person, der har fået partinavnet godkendt af Valgnævnet, eller som har fået partinavnet overdraget af den
person, som har fået godkendelsen. Navnet offentliggøres på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen, medmindre
rubrik 3 nedenfor er udfyldt med navnet på en repræsentant for partiet, der offentliggøres i stedet.

Indehaverens personnummer:

Indehaverens telefonnummer:

CPR-nr. bruges til at kommunikere sikkert via Digital Post
(e-Boks) eller ved brev.

Telefonnummeret bruges til at kontakte dig, hvis ministeriet har
spørgsmål til anmodningen.

Indehaverens e-mailadresse:

E-mailadressen bruges bl.a. til at orientere dig, når den nye vælgererklæringsportal er sat i drift.

3. Oplysninger om en evt. repræsentant for partiet (valgfri)
Fulde navn:

Repræsentantens fulde navn vil blive offentliggjort på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen i stedet for navnet på
indehaveren af partiet, hvis denne rubrik udfyldes.

Repræsentantens personnummer:

CPR-nr. bruges til at kommunikere sikkert. Af hensyn til beskyttelsen af personlige oplysninger kan repræsentanten i stedet for at
udfylde dette felt indsende sit CPR-nr. separat til Social- og Indenrigsministeriet. Læs mere nedenfor.

Anmodningen skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 27. august 2020.
Hvis du sender anmodningen digitalt, anbefaler vi, at du sender den sikkert via Digital Post, f.eks. fra din e-Boks. Dermed sendes
den krypteret, og den bliver automatisk underskrevet med din digitale signatur. Læs mere om, hvordan du sender sikkert med Digital
Post, på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her: valg.sim.dk/kontakt/send-sikker-e-post-til-os/.
Anmodningen kan også sendes med posten til:
Social- og Indenrigsministeriet, Att.: Valgenheden, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Social- og Indenrigsministeriet, august 2020

