
Ansøgning om autorisation som dørmand i virksomhed med alkoholbevilling

Til politiet i Forbeholdt politiet

Journal nr.

Dato

Ansøger:
Efternavn samt evt. fødenavn Alder

Samtlige fornavne Har bestået uddannelsen som dørmand (sæt kryds)
Ja - den Nej

(Hvis ja – dokumentation vedlægges)
(Hvis nej) Er tilmeldt uddannelsen:

Ja - den Nej På venteliste

Har anden relevant uddannelse – hvilken?

(Dokumentation skal vedlægges)
Har tidligere været godkendt? (sæt kryds)

Ja - år Nej

Person nr.

Nationalitet

Privat adr.

Post nr. By

Tlf

Mobil  Til udfærdigelse af personlegitimation vedlægges foto
(str. 35 x 35 mm) med ansøgerens personnummer og underskrift

Undertegnede giver samtykke til, at politiet under ansøgningens
behandling og i hele godkendelsesperioden kan indhente
oplysninger fra CPR-og Kriminalregisteret. Endvidere gives  samtykke
til, at der sker opdatering i Det Centrale Rettighedsregister.
Rigspolitichefen er dataansvarlig for registrene.

Oplysningerne registreres i Det Centrale Rettighedsregister, der
indeholder oplysninger om personer, for hvem der gælder
særlige vandelskrav, herunder personer, der er godkendt som
dørmænd.

Dato/underskrift

Forbeholdt politidirektøren
Godkendt Fremsendes til:
Godkendt indtil den:
Ikke godkendt – begrundelse vedlagt Rigspolitiet , IT og Tele, Kriminalregisteret.
Godkendelse er betinget af, at ansøger tilmelder sig uddannelsen med anmodning om opdatering i Rettighedsregisteret

til dørmand inden den: samt og
gennemfører uddannelsen senest den: udstedelse af legitimationskort.

Politidirektøren i: Politidirektøren i:

Dato: Sign.Dato: Sign.

Forbeholdt Rigspolitiet, IT og Tele
Tilbagesendes politidirektøren med bemærkning om, at pågældende er opdateret i Rettighedsregisteret,
 ligesom  legitimationskort nr.                      er sendt til pågældende.

Rigspolitiet, IT og Tele Dato:          Sign.

Forbeholdt politidirektøren
Fremsendes til Rigspolitiet, IT og Tele
med anmodning om sletning i Rettighedsregisteret,
ligesom legitimationskort nr. er vedlagt til annullering og destruktion.

Politipolitidirektøren i: Dato: Sign.
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Vejledning

Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Oplysninger om uddannelse og et fotografi.

Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet.
Skift fra felt til felt med tabulatortasten.

Dørmænd i restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling

Autorisation/midlertidig autorisation som dørmand ansøges og meddeles af politiet i ansøgernes
politikreds.

Har ansøgeren bopæl i Københavns kommune eller uden for landets grænser ansøges og meddeles det
af Københavns Politi, Borgerservice, Bevilling og Tilladelse, Hørhusvej 7, 2300 København S.

Har ansøgeren bopæl uden for landets grænser, kan der være særlige forhold der gør sig gældende.
Nærmere herom oplyses ved henvendelse til Københavns Politi, Borgerservice, Bevilling og Tilladelse.

Betaling
Ved indgivelse af ansøgningen betales kontant kr. 300 for kortudstedelse.

Yderligere vejledning
Kan fås ved henvendelse på mail adressen : webmaster@politi.dk
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Vejledning
 
Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Oplysninger om uddannelse og et fotografi.
 
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet.
Skift fra felt til felt med tabulatortasten.
 
Dørmænd i restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling
 
Autorisation/midlertidig autorisation som dørmand ansøges og meddeles af politiet i ansøgernes politikreds.
 
Har ansøgeren bopæl i Københavns kommune eller uden for landets grænser ansøges og meddeles det af Københavns Politi, Borgerservice, Bevilling og Tilladelse, Hørhusvej 7, 2300 København S.
 
Har ansøgeren bopæl uden for landets grænser, kan der være særlige forhold der gør sig gældende.Nærmere herom oplyses ved henvendelse til Københavns Politi, Borgerservice, Bevilling og Tilladelse.
 
BetalingVed indgivelse af ansøgningen betales kontant kr. 300 for kortudstedelse.
 
Yderligere vejledning
Kan fås ved henvendelse på mail adressen : webmaster@politi.dk
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