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Ansøgning om beskikkelse som sagkyndig i småsagsprocessen 
(ansøgning på dansk) 

Personlige oplysninger:  

Navn:  

Adresse: 

Fødselsdato: 

P-tal: 

V-tal (hvis haves): 

Dansk CPR-nr. (hvis haves): 

CVR-nr. (hvis haves):  

Telefon: 

E-mail: 

 

Baggrund og kvalifikationer: 

(Skriv om din baggrund og kvalifikationer, som gør, at du har særlig sagkundskab inden for det eller de bestemte 

fagområder, og herved gør dig egnet til en beskikkelse) 
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Jeg ønsker at ansøge om at blive sagkyndig inden for følgende fagområder:  

☐ Byggeri, anlæg, fast ejendom, håndværk 

☐ Detail, handel, kontor, produktion, indbo  

☐ IT 

☐ Jern, metal, maskinindustri 

☐ Landbrug, husdyr, miljø og fødevarebranchen 

☐ Transport 

☐ Andet (angiv venligst område) __________________________________________ 

 

Jeg tilhører følgende brancheorganisation: 

(Der er intet krav om medlemskab. Domstolsstyrelsen vil uanset medlemskab indhente en udtalelse fra 

brancheorganisationen på fagområdet i forhold til, om ansøger vurderes at have en særlig sagkundskab inden for det 

bestemte fagområde. Oplys gerne brancheorganisationen på færøsk og engelsk.) 

 

 

 

 

Jeg vedlægger følgende dokumentation: 

(Et CV kan ikke tjene som dokumentation for sagkundskaber. Uddannelsesbeviser, kursusbeviser, anbefalinger, m.v. 

kan tjene til dokumentation. Dokumentation vil blive sendt til brancheorganisationen på fagområdet til brug for en 

udtalelse.)  
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Jeg behersker det færøske sprog:  

i skrift: 

☐ Ja ☐ Nej 

 

i tale: 

☐ Ja ☐ Nej 

 

☐ Hermed meddeler jeg samtykke til, at Domstolsstyrelsen indhenter oplysninger om 

mig i Kriminalregisteret.  

 

 

Dato: 

 

Underskrift: ___________________________________ 
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Oplysninger om Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger 

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 

har modtaget om dig. 

Afgivelse af oplysningerne til Domstolsstyrelsen er et krav, der skal være opfyldt, for at 

du kan komme i betragtning som sagkyndig i småsagsprocessen. 

Domstolsstyrelsen behandler dine personoplysninger med det formål at vurdere din 

egnethed til at være sagkyndig i småsagsprocessen. 

Hvis vi umiddelbart ønsker at gå videre med dig, sender vi kopi af din ansøgning samt 

den vedlagte dokumentation til den eller de relevante brancheorganisationer med 

henblik på, at organisationen kan komme med en udtalelse om, hvorvidt du har en 

særlig sagkundskab inden for det bestemte fagområde, som du ønsker at blive 

beskikket som sagkyndig inden for, samt om dine kvalifikationer ligger inden for 

brancheorganisationens fagområde. Vi sletter dit P-tal/CPR-nr. fra din ansøgning og 

øvrige dokumenter, inden vi sender kopi til en brancheorganisation. Hvis vi herefter 

ønsker at gå videre med din ansøgning, videregiver vi oplysninger om dig, herunder 

bl.a. dit navn og P-tal/CPR-nr., til politiet med henblik på at indhente en fuldstændig 

udskrift fra Det Centrale Kriminalregister om dig.  

Hvis du har afgivet oplysninger på færøsk, sender Domstolsstyrelsen dokumenterne til 

oversættelse ved en tolk. 

Vi indsamler de pågældende oplysninger fra brancheorganisationerne og Det Centrale 

Kriminalregister for at kunne vurdere din egnethed til at være sagkyndig inden for det 

pågældende fagområde.  

Hvis du bliver beskikket, bliver dit navn, dine kontaktoplysninger, dit P-tal/CPR-

nummer, det område, som du er sagkyndig inden for og de oplysninger, som du giver 

om din baggrund og kvalifikationer i ansøgningen, videregivet til Retten på Færøerne. 

Det gør vi, for at Retten på Færøerne kan vurdere, hvilken sagkyndig de skal bruge i 

en given sag, og for at de kan kommunikere med den sagkyndige. 

Derudover bliver dit navn, din by og en beskrivelse af det område, som du bliver 

beskikket som sagkyndig indenfor, lagt på Danmarks Domstoles hjemmeside 

(www.domstol.dk og www.sorinskrivarin.fo). Dette sker for at sikre åbenhed omkring, 

hvem der er beskikket som sagkyndig. 

Domstolsstyrelsen har endvidere mulighed for at tilbagekalde din beskikkelse, såfremt 

du som sagkyndig på et tidspunkt viser dig uegnet til hvervet og Domstolsstyrelsen 

kommer i besiddelse af oplysninger, som stiller spørgsmålstegn ved din egnethed som 

http://www.domstol.dk/
http://www.sorinskrivarin.fo/
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sagkyndig i småsagsprocessen. Vi vil i den forbindelse behandle dine 

personoplysninger med det formål at vurdere, om du er egnet til at være sagkyndig. Du 

vil altid få mulighed for at udtale dig i en sag, hvor Domstolsstyrelsen vælger at tage 

din beskikkelse op til genovervejelse. Du vil således altid blive bekendt med, at 

Domstolsstyrelsen behandler dine personoplysninger til dette formål. 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Den færøske retsplejelovs § 443, stk. 3 (træder i kraft 1. januar 2021) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e 

• Databeskyttelseslovens § 8 

• Databeskyttelseslovens § 11 

 
Opbevaring af dine personoplysninger 
De oplysninger, du har givet i forbindelse med din ansøgning, opbevares i Statens 
eRekrutteringssystem i 6 måneder. 
 
Herudover opbevarer vi dine oplysninger i et år efter beskikkelsesperiodens udløb. 
 
Dine rettigheder 
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Domstolsstyrelsen behandler 

om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af 

dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har 

til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, uden at dette berører lovligheden af 

den behandling der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Domstolsstyrelsen, som du 

har søgt en stilling ved. 

Klage over vores behandling af dine personoplysninger 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som 

vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk.  

Databeskyttelsesrådgiver 

På www.domstol.dk er det angivet, hvem der er databeskyttelsesrådgiver i 

Domstolsstyrelsen. Databeskyttelsesrådgiveren har bl.a. til opgave at rådgive om 

persondatareglerne og overvåge Domstolsstyrelsens efterlevelse af reglerne.  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med dit 

beskikkelsesforløb og efterfølgende, er du velkommen til at kontakte 

databeskyttelsesrådgiveren.  

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.domstol.dk/
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