26.8.2019

Klageskema

Klageskema
De data, du har tastet ind i skemaet på Folketingets Ombudsmands hjemmeside, er nu sendt.
Udskriv denne side, så du har en kopi af de informationer, du har sendt.
Ønsker du at modtage svar fra ombudsmanden på e-mail, kan det kun ske, hvis du sender en
anmodning om det med digital post eller til post@ombudsmanden.dk med en sikker e-mail (digital
signatur).
Her kan du læse en folder om ombudsmanden og persondataloven

1

Oplysninger om den myndighed, du klager over

Klager du over en o entlig myndighed
Ja
Hvilken myndighed eller myndigheder vil du klage over?
DBC A/S
Hvis du kender myndighedens sags- eller journalnummer, så skriv det her:

2

Oplysninger om sagsforløbet

Hvilken myndighed har senest tru et afgørelse i sagen og hvornår?
DBC A/S
Er den seneste afgørelse mere end 1 år gammel?
Nej
Har du fået en klagevejledning fra myndigheden?
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Nej
Har du brugt dine klagemuligheder til andre myndigheder?
Ja
Har sagen været indbragt for domstolene?
Nej
Hvad vil du klage over?
Skriv, hvad du vil klage over her:
Afslag på aktindsigt.
Manglende overholdelse af formkravene ved anmodning om aktindsigt (klagevejledning,
mero entlighed).
Anmodning om aktindsigt fremsendt til DBC A/S 10/8 2019.
Afslag på aktindsigt modtaget 12/8 2019.
Klage til Kulturministeriet fremsendt 12/8 2019.
(Ovennævnte fremgår af mailtråd vedhæftet som "Gmail - Klage over afslag")
Svar på klage modtaget fra Kulturministeriet 26/8 2019.
(Dette fremgår som vedhæftet "Svar vedrørende aktindsigt")
Bilag
Svar vedrørende aktindsigt hos DBC.pdf
Gmail - Klage over afslag på aktindsigt.pdf
Oplysninger om dig
Dit CPR-, udlændinge- eller personID-nummer - vælg type:
CPR-nummer
Skriv dit Dit CPR-, udlændinge- eller personID-nummer her:
1407580199
Dit navn
Tom Ahlberg
Adresse/Postnummer/By/Land:
Gåseurtvej 20/2700/Brønshøj/Danmark
Telefonnummer:
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20833747
Klager du på vegne af en anden?
Nej
Her kan du vedhæfte en fuldmagt

Klik på (i) for at læse om, hvordan vi behandler dine persondata
Ja

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K
Telefon +45 3313 2512
Email

Telefonisk ekspeditionstid
Mandag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00
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