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دسترسی برای خواندن چیست؟
بھ عنوان یک قاعده کلی، مقامات دولتی دانمارک ھمھ پست ھا را بھ صندوق پستی دیجیتال - پست دیجیتال - شھروندان ارسال می کنند. اگر برای خواندن پست دیجیتال 
خود نیاز بھ کمک دارید یا صرفاً می خواھید فرد دیگری ھم بھ پست دیجیتال دریافتی شما از مقامات دولتی دسترسی داشتھ باشد، می توانید دسترسی پست دیجیتال خود 

را بھ افراد دیگر بدھید.
می توانید دسترسی خواندن این پست ھا را بھ یک فرد یا شرکت بدھید. این فرد می تواند ھمسر، فرزند، دوست یا مشاور حرفھ ای شما باشد. دسترسی برای خواندن 

پست ھا محدودیت زمانی ندارد و تا زمانی کھ شما مجدداً دسترسی را لغو کنید ادامھ پیدا می کند. شما می توانید این دسترسی را بھ چند شخص/شرکت بدھید، اما این 
تعداد نباید بیشتر از ده نفر/شرکت باشد.

ایجاد دسترسی توسط خودتان
می توانید خودتان بھ دیگران دسترسی خواندن پست ھا را بدھید. با امضای دیجیتال NemID خود وارد سایت شوید و شماره ثبت شھروندی (CPR-nummer) فردی 

کھ قرار است دسترسی بھ او داده شود را وارد کنید. اگر دسترسی خواندن پست ھا قرار است بھ شرکتی داده شود، شماره ثبت (CVR-nummer) شرکتی کھ قرار 
است دسترسی بھ آن داده شود را وارد کنید.

مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) می تواند امکان دسترسی خواندن پست ھا را فراھم کند.
اگر خودتان قادر بھ دسترسی دادن نیستید، مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) می تواند بھ شما کمک کند:

می توانید بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری خود مراجعھ کنید و برای این کار کمک بگیرید. مدرک شناسایی بھ ھمراه داشتھ باشید (قسمت 
مدرک شناسایی معتبر را ببینید). ھمچنین باید شماره ثبت شھروندی (CPR-nummer) و نام کسی کھ بھ او دسترسی می دھید یا نام و شماره ثبت شرکتی 

(CVR-nummer) کھ بھ آن دسترسی می دھید را داشتھ باشید.

اگر قادر بھ حضور در مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری خود نیستید، می توانید بھ کسی کھ قرار است بھ او دسترسی پست ھایتان را بدھید 
وکالتنامھ ای دھید تا بتواند بھ نمایندگی از شما در مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) حاضر شود و اقدامات الزم برای دادن دسترسی را انجام دھد. دارنده 

وکالتنامھ - شخصی کھ دسترسی خواندن پست ھا بھ او داده می شود - باید شخصاً در مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری شما حضور یابد و 
وکالتنامھ و مدارک شناسایی معتبر خود را بھ ھمراه داشتھ باشد (قسمت مدرک شناسایی معتبر را ببینید). اگر دسترسی برای خواندن پست ھا قرار است بھ شرکت داده 
شود، نماینده شرکت باید مدارک وابستگی خود بھ شرکت را نیز ارائھ نماید. شما درباره داده شدن یا نشدن دسترسی و زمان آن پیامی از طرف پست دیجیتال دریافت 

نخواھید کرد. اما می توانید ببینید کھ چھ کسی در پست دیجیتال شما امکان خواندن پیدا کرده است.

اینکھ امکان خواندن پست ھایم را بھ فرد دیگری بدھم چھ تأثیری برای من خواھد داشت؟
گرچھ دسترسی خواندن پست ھایتان را بھ فرد دیگری داده اید، اما ھمچنان پست ھا را در پست دیجیتال دریافت می کنید و آن ھا برای شما الزام آور ھستند. صرف نظر 
از اینکھ خودتان پست ھا را بخوانید یا فردی کھ بھ آن دسترسی خواندن داده اید یا حتی اگر ھیچ یک از شما پست ھا را نخوانید، این پست ھا برای شما الزام آور ھستند. 
شھرداری یا سایر مقامات دولتی مجاز و موظف بھ بررسی اینکھ آیا شما پست دریافتی در پست دیجیتال خود را خوانده اید یا خیر نیستند. وقتی پست را در صندوق 

پستی عادی خود دریافت می کنید ھم دقیقاً ھمین شرایط بر آن حاکم است.

بنابراین اگر خودتان مرتباً پست ھایتان را نمی خوانید، باید با کسی کھ دسترسی خواندن بھ او می دھید این ھماھنگی را انجام دھید کھ چگونھ آنچھ مقامات دولتی برای 
شما نوشتھ و ارسال کرده اند را بھ شما اطالع دھد. ھمچنین باید آگاه باشید کھ اگر دسترسی خواندن پست ھا را بھ یک شرکت می دھید، خود شرکت بتواند تصمیم بگیرد 

و مشخص کند کھ چھ کسی در آن شرکت پست  شما را بخواند.

حذف دسترسی خواندن 
1. می توانید خودتان وارد پست دیجیتال شوید و دسترسی خواندن را بھ صورت دیجیتالی حذف کنید.

2. می توانید از شخص/شرکت نماینده خود بخواھید کھ دسترسی خواندن خود را بھ صورت دیجیتالی حذف کنند.

3. می توانید بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری خود مراجعھ کنید و برای این کار کمک بگیرید.

مدرک شناسایی بھ ھمراه داشتھ باشید (قسمت مدرک شناسایی معتبر را ببینید). توجھ داشتھ باشید کھ کسی کھ دسترسی خواندن پست ھای شما را دارد، صرف 
نظر از آنکھ شما از او بخواھید ا خیر، می تواند دسترسی خود را حذف کند. شما درباره حذف شدن یا نشدن دسترسی و زمان آن پیامی از طرف پست 

دیجیتال دریافت نخواھید کرد، اما می توانید ببینید کھ چھ کسی در صندوق پستی دیجیتال شما دسترسی خواندن دارد.

اطالعات بیشتر درباره پست دیجیتال
برای اطالعات بیشتر درباره پست دیجیتال و گزینھ ھای پیش روی خود، بھ وب سایت www.borger.dk مراجعھ کنید یا با مرکز خدمات شھروندی 

(borgerservice) شھرداری خود تماس بگیرید.

مدرک معتبر شناسایی
اگر برای ایجاد یا حذف دسترسی خواندن پست دیجیتال خود بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) مراجعھ می کنید باید مدرک شناسایی عکس دار و شماره 

ثبت شھروندی (CPR-nummer) خود را بھ ھمراه داشتھ باشید. این مدرک می تواند پاسپورت یا گواھینامھ رانندگی باشد. اگر پاسپورت یا گواھینامھ رانندگی 
 (borgerservice) در مرکز خدمات شھروندی NemID ندارید، می توانید مدارک شناسایی دیگری ارائھ دھید؛ مثالً مدارکی کھ ھنگام ثبت نام برای امضای دیجیتال
ارائھ داده اید. برای اطالعات بیشتر درباره مدرک شناسایی معتبر بھ www.NemId.nu رجوع کنید. اگر سوال یا تردیدی دارید، از قبل با مرکز خدمات شھروندی 

(borgerservice) تماس بگیرید.

مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری شما می تواند امکان دسترسی صندوق پستی دیجیتال - پست دیجیتال - شما 
برای افراد دیگر را فراھم آورد

(این فرم ترجمھ ای بھ زبان فارسی از FD 011 است. این FD 011 است کھ باید تکمیل شود و بھ مرکز خدمات شھروندی تحویل داده شود).
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تاریخ دریافت

شناسھ بررسی شده

این قسمت توسط شھرداری تکمیل می گردد
مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری شما

حروف اول اسم

وکالتنامھ ایجاد دسترسی پست دیجیتال برای شخص یا شرکت
رک. قانون پست دیجیتال عمومی دانمارک

(این فرم ترجمھ ای بھ زبان فارسی از FD 011 است. این FD 011 است کھ باید تکمیل شود و بھ مرکز خدمات شھروندی تحویل داده شود). 

اظھار و امضا

نام - مدیر/دارنده صندوق پستی دیجیتال

تاریخ امضا

بدین وسیلھ اعالم می دارم کھ مطابق با بند /§ 13 حکم اجرایی زیر و نیز مفاد مطرح شده در صفحھ ۱ این وکالتنامھ، اطالعات مربوط بھ پست دیجیتال و ایجاد 
دسترسی خواندن آن را مطالعھ نموده و درک کرده ام. بھ ویژه می دانم کھ صرف نظر از اینکھ بھ فرد دیگری دسترسی داده یا نداده باشم، ھمچنان مجاز بھ خواندن 

پست خود در دیجیتال پست ھستم و این پست ھا برای من الزام آور ھستند.

شناسھ ارائھ شده

بدین وسیلھ وکالتنامھ ایجاد دسترسی برای خواندن پست دیجیتال خود را بھ شخص زیر می دھم
نام - دارنده وکالتنامھ/شخصی کھ قرار است دسترسی خواندن بھ وی داده شود  شماره ثبت شھروندی/ شماره ثبت شرکت 

(CPR-nummer/CVR-nummer)

(CPR-nummer) شماره ثبت شھروندی

خالصھ حکم اجرایی مربوط بھ معافیت افراد حقیقی از ثبت نام برای پست عمومی دیجیتال.
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فردی کھ قرار است بھ موجب وکالتنامھ بھ وی دسترسی داده شود باید شخصاً وکالتنامھ را بھ مرکز خدمات شھروندی (borgerservice) شھرداری شما تحویل دھد.
دارنده وکالتنامھ باید مدرک شناسایی بھ ھمراه داشتھ باشد (قسمت مدرک شناسایی معتبر را ببینید). اگر وکیل برای نمایندگی از جانب شرکت منصوب شده است، باید 

مدارک وابستگی خود بھ شرکت را نیز ارائھ نماید.
اطالعات مربوط بھ اینکھ چھ کسی بھ پست دیجیتال دسترسی دارد در شھرداری و نیز در پست دیجیتال ثبت خواھد شد. این اطالعات فقط بھ مقامات دولتی و 

شرکت ھایی ارسال می گردد کھ قانوناً مجاز بھ داشتن این اطالعات یا اجرای اقدامات از جانب شھرداری و پست دیجیتال ھستند. شما این حق را دارید کھ بدانید 
شھرداری چھ اطالعاتی را در مورد شما ثبت کرده است. می توانید خواستار اصالح اطالعات نادرست شوید.
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قسمت 5
دسترسی خواندن بھ اشخاص ثالث

§ 13. فرد حقیقی کھ با حضور در شھرداری بھ پست دیجیتال پیوستھ و نامش 
ثبت شده است امکان دسترسی برای خواندن پست ھای ارسالی و دریافتی صندوق 

پستی دیجیتال خود را بھ فرد حقیقی یا حقوقی دیگر می دھد. فرد حقیقی ای کھ 
دسترسی بھ وی داده می شود باید مدرک شناسایی مطابق با آنچھ در ذیل بند (9) 

ذکر شده را ارائھ دھد. فرد مذکور باید نام و شماره ثبت شھروندی 
(CPR-nummer) فرد حقیقی یا نام و شماره ثبت شرکت (CVR-nummer) نھاد 

حقوقی کھ دسترسی بھ وی داده می شود را ذکر نماید.
Stk. 2 ھر فرد حقیقی می تواند بھ موجب وکالتنامھ بھ فرد دیگر این اجازه را 

بدھد کھ شخصاً در شھرداری حاضر شده و برای ایجاد دسترسی خواندن پست ھا بھ 
این فرد یا نھاد حقوقی اقدامات الزم را انجام دھد. فرد حاضرشونده در شھرداری 
باید وکالتنامھ و مدرک شناسایی معتبر مطابق با بند (9) را بھ ھمراه داشتھ باشد. 
اگر وی نماینده یک نھاد حقوقی یا شرکت است، باید مدارک مربوط بھ وابستگی 

خود بھ آن نھاد را نیز ارائھ نماید. ھنگام دادن وکالتنامھ، فرم مربوط بھ ایجاد 
دسترسی کھ شورای شھرداری آن را طراحی نموده است نیز باید تکمیل شود. 

شورا ممکن است تصمیم بگیرد کھ وکالتنامھ از طریق دیگری بھ جز استفاده از 
اظھاریھ وکالت اعطا شود.

Stk. 3 طبق بند (1) دسترسی خواندن پست ھا را می توان بھ چند فرد حقیقی یا 
حقوقی داد. اما تعداد دسترسی ھای ثبت شده نباید بیشتز از ۱۰ شود.

Stk. 4 دسترسی خواندن بھ صورت الکترونیک ثبت شده و تا زمان لغو یا حذف 
ادامھ پیدا می کند. بند (5) را ببینید.

Stk. 5 فردی کھ دسترسی خواندن پست ھای خود را بھ فرد دیگری داده است - 
بندھای (1) و (2) - می تواند این دسترسی را در ھر زمانی با حضور در شھرداری 

و ارائھ کارت بیمھ درمانی (sundhedskort) یا ھر مدرک شناسایی معتبر دیگر 
لغو نماید. وی ھمچنین این کار را می تواند با ورود بھ 

بخش راھکارھای پست با استفاده از امضای دیجیتال مربوطھ انجام داده و 
دسترسی را حذف نماید. اشخاص ثالث نیز می توانند بھ صورت حضوری یا از 

طریق ارائھ وکالتنامھ و کارت بیمھ درمانی (sundhedskort) یا مدرک شناسایی 
دیگر، دسترسی را لغو کنند. این لغو بھ صورت الکترونیکی در بخش راھکارھای 

پست دیجیتال ثبت خواھد شد.
Stk. 6 فردی کھ شھرداری دسترسی خواندن را بھ وی داده باشد - بندھای (1) 
و (2) - می تواند پست دیجیتال را بخواند و آن را با کارھایی نظیر ایجاد پوشھ ھای 

دیجیتال سازماندھی کند.
Stk. 7 فردی کھ دسترسی خواندن پست ھا بھ وی داده شده است می تواند این 

دسترسی را حذف کند.
Stk. 8 دادن دسترسی خواندن بھ یک نھاد حقوقی بھ این معناست کھ آن نھاد 

تصمیم می گیرد کھ این دسترسی را بھ یک فرد یا ھمھ افرادی دھد کھ آن ھا را بھ 
عنوان کاربر صندوق پستی دیجیتال خود مجاز نموده است.

Stk. 9 در صورتی کھ شھرداری مطابق با بندھای (1) و (2) دسترسی خواندن 
پست ھا را بھ دیگری می دھد، فرد حقیقی و/یا نماینده وی باید مدارک شناسایی ای 

را ارائھ دھد کھ حضوراً برای صدور امضای دیجیتال عمومی بھ مقام دولتی 
مسئول صدور امضا ارائھ داده است.

Stk. 10 با وجود اینکھ فرد حقیقی دسترسی خواندن پست ھای خود را بھ فرد 
دیگری داده است، اینگونھ تلقی می شود کھ پست دیجیتال بھ فرد صاحب پست 
تحویل داده شده است. بنابراین، فرد مذکور مسئولیت فرد/شرکتی کھ دسترسی 

صندوق پستی دیجیتال خود را بھ وی داده است بر عھده دارد.
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