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Jeg giver samtykke til at Statsfængslet ved Horserød kan indhente oplysning om mine private forhold hos politiet, herunder
Kriminalregistret, det Centrale personregister, andre institutioner under Kriminalforsorgen samt Kriminalforsorgen i frihed.
I lukkede institutioner er det et vilkår – og i åbne institutioner kan det gøres til et vilkår – for besøg, at den besøgende lader
sig undersøge af Kriminalforsorgens narkotikahunde. En sådan undersøgelse kan kun gennemføres med den besøgendes
samtykke. Det kan medføre afvisning at nægte at lade sig undersøge.
Opmærksomheden henledes på straffuldbyrdelseslovens § 52, som lyder således:
"Institutionen kan bestemme, at de besøgende skal indhente forudgående tilladelse fra institutionen til at besøge den
indsatte. Det kan gøres til et vilkår for en besøgstilladelse, at den besøgende lader sin yderbeklædning og medbragte
effekter undersøge."
Opmærksomheden henledes endvidere på § 14 i bekendtgørelse om adgangen til besøg mv. til indsatte, der udstår
fængselsstraf i kriminalforsorgens institutioner. Bestemmelsen lyder således:
"Besøg af børn kan normalt kun finde sted med samtykke af forældremyndighedens indehaver. I tilfælde, hvor forældrene
har fælles forældremyndighed, skal det i det enkelte tilfælde overvejes, om der skal indhentes samtykke fra begge
forældrene."
Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 5 hverdage. Manglende samtykke medfører, at besøgstilladelse afslås.

Dato

Underskrift

Til brug for afgørelsen af, om Deres ansøgning om besøg skal imødekommes, vil der blive indsamlet og behandlet personlige
oplysninger ved hjælp af elektronisk databehandling. Efter Reglerne kan besøg nægtes, hvis det findes påkrævet af ordenseller sikkerhedsmæssige grunde. I medfør af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) har De mulighed for at gøre brug
af følgende rettigheder:




Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling (Et af formålene med denne
blanket er at orientere Dem herom).
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der 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.
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Jeg er bekendt med nedenstående vilkår for at komme som besøgende:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)

At jeg på forlangende skal lade genstande (tasker m.v.) og yderbeklædning undersøge.
På forlangende legitimere mig, som udgangspunkt med fotolegitimation
Ikke må medbringe genstande, som de indsatte ikke selv må være i besiddelse af.
Ikke må være iført beklædning der:
Kan opfattes som racistiske,
Kan virke krænkende
Kan virke som magtdemonstration.
At rygning kun er tilladt udendørs i besøgsafdelingens besøgshave.

Der er mulighed for før besøget at få opbevaret genstande i et aflåst rum.
Som eksempler på genstande nævnt under punkt 3 er:
1. Euforiserende stoffer.
2. Anabolske steroider.
3. Medicin. Kan dog tillades i særlige tilfælde.
4. Alkohol.
5. Sprøjter og kanyler.
6. Husdyr.
7. Våben, herunder slagvåben, knojern, livrem besat med nitter samt knive/dolke med en
bladlængde på mere end 7 cm.
8. Kikkerter, videokameraer, fotoudstyr og lignende.
9. Mobiltelefoner, bærbare telefoner og personsøgere m.v.
Jeg er endvidere bekendt med, at hvis ulovlige genstande indsmugles/søges indsmuglet, har
fængslet mulighed for konfiskation jfr. straffuldbyrdelseslovens § 73.
Såfremt jeg medbringer/ledsager et barn til besøg er jeg bekendt med vigtigheden af hele tiden
at have barnet under opsyn.
Den besøgende skal fremvise gyldig legitimation. Følgende billedlegitimation kan anvendes:
Gyldigt pas, kørekort, opholdstilladelse og Id-kort (borgerkort). Kan den besøgende ikke
legitimere sig, gives der afslag på besøg.
Ansøgningen sendes til:
Statsfængslet ved Horserød
Postbox 532
3000 Helsingør
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mrk." Besøgstilladelse"
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