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Acrobat version varning 
Polismyndigheten arbetar tillsammans med flera andra myndigheter samt även vissa frivilliga organi- sationer för att hjälpa personer att bryta en kriminell livsstil. Varje myndighet och organisation arbetar utifrån sitt ansvarsområde men försöker genom sam- arbete se vad som är bäst för den enskilde individen. I detta samarbete behöver berörda myndigheter - och i vissa fall frivilligorganisationer - kunna utbyta information sinsemellan om den enskilde personen.
Information gällande samtycke till informationsutbyte
Genom att samtycka till att berörda myndigheter och frivilliga organisationer utbyter information om dig, underlättas arbetet med att ge dig hjälp och stöd att förändra din kriminella livsstil. Samtycket lämnas för ett år eller annan överens- kommen tidsperiod. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta den handläggare som anges nedan.
Information gällande samtycke till informationsutbyte
Jag samtycker till att följande myndigheter och frivilliga organisationer utan hinder av sekretess utbyter information om mig. Mitt samtycke gäller endast information som de aktuella myndigheterna och organisationerna behöver för att på bästa sätt kunna hjälpa mig att bryta min kriminella livsstil.
Namnteckning
11.0.1.20130826.2.901444
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Ni använder version 21.120142 av Acrobat. Rikspolisstyrelsens formulär stöds endast av Acrobat i version 9.1 eller senare. För att öppna formuläret vänligen uppdatera Acrobat till en nyare version
http://www.adobe.com/se/downloads/updates/.

Alternativt kan ni använda er av den förenklade versionen 
(https://www.polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Enkla-blanketter-som-maste-skrivas-ut-och-fyllas-i-for-hand/).
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