Borgerforslag – støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk.
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Der henvises i øvrigt til
politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk, der er vedlagt. Der er ingen
forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Sådan støtter du ikkedigitalt et borgerforslag
1. Når du har udfyldt blanketten og underskrevet den, skal du sende den som fysisk post til
Folketinget, Christiansborg, 1240 København K, att.: Borgerforslag.
2. Når Folketingets Administration har modtaget blanketten, kontrollerer administrationen, ved opslag i
Det Centrale Personregister (CPR) at du har stemmeret til folketingsvalg. Herefter registreres din støtte
i systemet, og du modtager en bekræftelse pr. brev eller e-mail på, at din støtte er registreret.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
-

Jeg er indforstået med, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når jeg
har givet den.

-

Jeg har læst og er indforstået med den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk. Jeg er indforstået med, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i
politikken, når jeg som støtter benytter borgerforslagsordningen.

-

Jeg er indforstået med, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.
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Støttererklæring
Jeg ønsker at være støtter for følgende borgerforslag på www.borgerforslag.dk
Borgerforslagets nr. (FT-xxxx) (skal udfyldes)

Borgerforslagets titel (skal udfyldes)

Støtters oplysninger
Fulde navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes) By (skal udfyldes)

Cpr-nummer (skal udfyldes)

E-mailadresse (hvis du ønsker en kvittering for registreringen af din støtte pr. e-mail)

Dato

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg tillige har læst forslaget, og at jeg er enig i samtykkeerklæringen på s. 1.
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