Kriminalomsorgen
Oslo fengsel

TAUSHETSERKLÆRING OG VANDELSKONTROLL
For eksterne samarbeidspartnere og importerte tjenester
Kriminalomsorgen innhenter informasjon om vandel i medhold av straffegjennomføringsloven
§ 27,5. ledd. Opplysningene blir lagret i et eget arkiv, og brukes kun til formål om vandelskontroll
for besøk i fengsel. Samtlige felt skal fylles ut.
Personalia

Fornavn
Etternavn
Fødsels- og personnummer

Arbeidsgiver

Navn på arbeidsgiver
Adresse (privatadresse, hvis tolk)
Postnummer og sted

Stilling

I hvilken stilling/rolle søker du om
klarering for Oslo fengsel?

Tolk

Annet – spesifiser:

Hvem er din kontaktperson
(i Oslo fengsel, Statsbygg etc.)?
Må fylles ut!
Taushetserklæring for eksterne besøkende i norske fengsler
Jeg erklærer herved at jeg vil overholde absolutt taushet om alle opplysninger jeg får kjennskap til
om:

Fengselets anstalter

Tjenesten/tjenesteutførelsen i fengselsvesenets anstalter

De innsatte og deres sikkerhet

Bygg og tekniske anlegg
Jeg er kjent med at jeg ved å handle i strid med dette løfte, kan pådra meg et straffeansvar etter
straffelovens § 121. Jeg gir med dette også tillatelse til at fengselet kan kontrollere min vandel opp
mot politiets strafferegister.
Gyldig legitimasjon skal uoppfordret innleveres ved ankomst til fengselet.
Taushetserklæringen og opplysninger om vandel er gyldig i 1 år.
Signatur

Dato og sted

Signatur (signeres digitalt eller for hånd)

Ansatte i Kriminalomsorgen som signerer på vegne av den besøkende, signerer også på at samtykke for sjekk
av vandel er mottatt av den besøkende.

Ferdig utfylt skjema sendes per e-post eller post, til:
E-post: Sendes direkte til din kontaktperson i fengselet, alt. visit@oslofengsel.no.
Post:
Oslo fengsel, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4305 Sandnes. Merkes «Besøksbestillingen».
Vennligst send skjema per post dersom du ikke ønsker å oppgi personopplysninger på e-post.
Postadresse: Oslo fengsel,
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 Sandnes

Besøksadresse:
Åkebergveien 11
0665 Oslo

Telefon: 23 30 15 00
Org.nr: 874718602

Region øst

Kriminalomsorgen
Oslo fengsel

Informasjon til den som utfører arbeid i norske fengsler på oppdrag fra
Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen innhenter personopplysninger om enhver som ankommer fengslet. Dette gjelder
også den som utfører arbeid på fengslets område. Etter personopplysningsloven § 19 er
kriminalomsorgen således forpliktet til å gjøre oppmerksom på dette.
Formålet med å innhente slike opplysninger er hensynet til sikkerheten i fengselet. Opplysningene
blir brukt som grunnlag for å avgjøre om adgang til fengslet skal tillates.
Dersom formålet tilsier det, kan personopplysninger gis videre til andre forvaltningsorganer som
politi og påtalemyndigheten, i tråd med forvaltningsloven kapittel 3.
Etter loven skal de registrerte opplysningene slettes når formålet faller bort.
Den som er registrert har i utgangspunktet rett til innsyn i de registrerte opplysningene, jf.
personopplysningsloven § 18. Innsyn kan likevel begrenses i slike tilfeller som er nevnt i § 23.
Den registrerte har rett til å kreve retting av opplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som
det ikke er adgang til å behandle, jf. personopplysningsloven § 27.
Spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen, kan rettes til
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som er den behandlingsansvarlige.
Taushetsplikt
§ 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til
lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt
organ, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller
utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan
fengsel inntil 3 år anvendes.
Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet
tjenesten eller arbeidet.
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