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[Belediye adı]

DİJİTAL POSTA ALMAK İÇİN KAYITLI
OLMAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK
RESMİ DANCA TEBLİĞ YAZISININ
BİR TERCÜMESİDİR.

1 Kasım 2014 itibarıyla kamu kurumlarından
dijital posta almaya hazır mısınız?

Ağustos 2014

15 yaşını doldurmuş olan ve gerekli koşulları sağlayan birey, 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren kamu kurumlarından
dijital postalar alacaktır. Bu, bugünlerde kamu kurumlarından almakta olduğunuz ve her gün miktarı artan mektupları artık dijital olarak alacağınız anlamına gelmektedir.
Kamu kurumlarından gönderilen Dijital Posta şunları içerecektir: hastanelerden gönderilen yazılar, öğrenci bursunuzla (SU) ilgili yazılar, konut yardımlarındaki değişiklikler, gündüz bakım tesislerinin tahsisi, Merkez Gümrük ve
Vergi İdaresi’nden (SKAT) gelen yazılar vb.
Dijital Posta için hazır olun – aşağıdaki adreslere kaydınızı yapın:
www.borger.dk (diğer sayfada nasıl yapılacağı mevcuttur) ya da www.e-boks.dk.
Kayıt yaptırmazsanız bir eylemde bulunmanızı gerektiren postaları göremeyebilirsiniz
1 Kasım 2014 tarihinden itibaren, Dijital Postaya kendiniz kaydolmasanız bile otomatik olarak kaydedileceksiniz. Bu
nedenle, dijital postanızı kontrol etmek için yapmanız gerekenleri bilmeniz gereklidir, böylelikle kamu kurumlarından
gelen mesajları kaçırma riskini almamış olursunuz.
Dijital postanız, dikkatinizi gerektiren kararlar ya da bildirimler içerebilir. Örneğin, kaydolmuş olduğunuz dijital
postanızı kontrol etmezseniz bu mali durumunuzu etkileyebilir.
Kamu kurumlarından gönderilen tüm postalar, dijital olarak gönderilemeyecektir. Bu nedenle, normal posta kutunuzu
da (ﬁziksel posta kutunuzu) kontrol etmeniz gereklidir.
Yardım mevcuttur
Dijital Postaya nasıl kaydolacağınız ve nasıl yardım alacağınız konusunda daha fazla bilgiyi sayfanın diğer tarafında
bulabilirsiniz. Kamu kurumlarından dijital postalar alamayacak durumdaysanız bundan muaf olabilirsiniz. Halihazırda
muafsanız lütfen bu yazıyı dikkate almayın.
Saygılarımızla
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Dijital postanızı kontrol etmeyi
unutmayın
Kamu kurumlarından gönderilen dijital postalar hem
e-boks.dk hem de borger.dk adresine iletilir. Kullanmak istediğiniz web sitesini seçebilirsiniz.
Oturum açtığınızda e-posta adresinizi ve cep telefonu
numaranızı girin. Yeni bir posta aldığınızda bir e-posta
ve/veya bir telefon mesajı alacaksınız.

Bu bilgileri diğer dillerde alabilmek için
www.borger.dk/digitalpost adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için sayfanın
diğer tarafına bakın

Dijital Postaya borger.dk adresinden kaydolun

www.borger.dk
adresini ziyaret edin
ve kaydolun

NemID dijital imzanızla
oturum açın
Bir NemID dijital imzasına sahip
değilseniz www.nemid.nu adresinden
çevrimiçi olarak alabilir ya da bölgenizdeki vatandaşlık hizmet merkezinden
temin edebilirsiniz (borgerservice)

E-posta adresinizi
ve cep telefonunuzu
yazmayı unutmayın
- yeni bir Dijital Posta aldığınızda
bir mesaj alacaksınız
Dijital posta kutunuzu düzenleyin
Tam adı*

Cep telefonu*

E-posta adresi*

Unutmayın — kamu kurumlarından gelen dijital postalarınızı
www.e-boks.dk adresinden de kontrol edebilirsiniz
Yardım ve birçok muhtemel sorunun cevabı www.borger.dk/digitalpost adresinde mevcuttur

Güvendiğiniz kişilere okuma erişimi
izni verebilirsiniz:

Dijital Postadan muaﬁyete nasıl
başvurulur:

• www.borger.dk ya da www.e-boks.dk adreslerinde

• Vatandaşlık hizmet merkezinize şahsen başvurun ve

oturum açarak okuma erişim izni verin ya da

muaﬁyet nedenlerinden en az birini karşıladığınıza dair

vatandaşlık hizmet merkezinizden yardım alın.

bir beyanda bulunun.

• Dijital postalarınızın okunmasından hâlâ siz sorumlu
olacaksınız.
• Okuma erişimi iznini daha sonra herhangi bir anda
iptal edebilirsiniz.

• Yanınızda kimliğinizi götürün (örneğin sağlık sigortası
kartı).
• Vatandaşlık hizmet merkezine şahsen gidemiyorsanız
bir vekaletname ile birinin sizi temsil etmesini sağlayabilirsiniz.
• Sizi başka birinin temsil etmesini istiyorsanız
vatandaşlık hizmet merkeziyle bağlantıya geçin.

Belediyenizde yardım alabileceğiniz
yerler
Dijital Postaya kayıtlı olmayan vatandaşlara yönelik
resmi Danca tebliğ yazısının bu bölümünde, Dijital Posta
konusunda belediye tarafından sağlanan ayrıntılı bilgi
yer almaktadır.

§ Danimarka Kamu Dijital Posta Yasası
Danimarka Parlamentosu (Folketing), tüm vatandaşların 1 Kasım 2014 tarihi itibarıyla kamu kurumlarından dijital posta almaları gerektiğine dair bir yasa çıkardı.
Dijital Posta düzenlemeleri, Danimarka Kamu Dijital Posta Yasasında ve gerçek kişilerin Kamu Dijital Postasına kaydolma işleminden muaf olmaları konusundaki
Kararnamede yer almaktadır.

