Navngivning
Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i
Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor barnet er
fødselsregistreret.

Personregistrering

Navngivning af barnet
Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Postnummer

By

Postnummer

By

Statsborgerskab
Fødselsregistreringssted

Forældremyndighed
Fælles forældremyndighed
Nej

Ja

Kontaktoplysninger
Fornavn(e)
Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Telefon i dagtimerne

Telefon i aftentimerne

E-post

Underskrifter
Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163
Dato/md/år

Underskrift moren

Dato/md/år

Blanket 06.07.2007

Sognepræstens/ personregisterførens/ kirkekontorets notater

Underskrift faren

Navngivning
Vejledning
Personregistrering

Navngivning

Persondata

Barnet skal navngives inden det fylder seks måneder.
Har du og barnets far fælles forældremyndighed, skal I begge
underskrive blanketten.

Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og
videregiver personregisterføreren personoplysninger. Hvis
personregisterføreren under sagens behandling forelægger eller
videresender sagen til Familieretshuset, vil Familieretshuset
også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.

Du skal sende blanketten til:

Send blanketten til det sogn, hvor moren bor. Du kan finde
adressen på www.sogn.dk. Er barnet født i Sønderjylland, skal
du sende blanketten til den kommune, hvor barnets fødsel er
registreret.
Navngivning i folkekirken og anerkendte trossamfund

Du har også mulighed for at navnegive dit barn ved dåb i
folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Du kan finde
nærmere information om navngivning i folkekirken og
anerkendte trossamfund på Kirkeministeriets hjemmeside.
Dette gælder dog ikke hvis barnet er født i Sønderjylland, idet
barnet så skal navngives inden dåben.
Hvis du ikke navngiver dit barn inden for seks måneder

Navngiver du ikke dit barn med efternavn inden for seks
måneder efter fødslen, får barnet morens efternavn. Navngiver
du ikke dit barn med fornavn, kan du blive straffet med bøde.

Efter databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har
registrerede personer følgende rettigheder:
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger der behandles
• Ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde
er behandlet i strid med lovgivningen
Ønsker du nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
personoplysninger og databeskyttelse, kan vi henvise til
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

