!
Potrzebujesz pomocy?

Cyfrowa poczta Digital Post dla
wszystkich
Cyfrowa poczta Digital Post jest Twoją
wirtualną skrzynką pocztową na elektroniczne pisma od urzędów i instytucji
publicznych.
Od 1 listopada 2014 r. wszyscy mieszkańcy Danii, którzy posiadają numer ewidencyjny CPR i ukończyli 15 lat, muszą zarejestrować się w systemie poczty cyfrowej
Digital Post.
Zarejestrować się można już teraz.
Osoby zarejestrowane otrzymują pisma z
instytucji i urzędów publicznych we własnej cyfrowej skrzynce pocztowej.

!

Rejestracji w systemie Digital Post
dokonuje się ze strony www.borger.dk
albo www.e-boks.dk (także w wersji
angielskiej).
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• w
 ww.lifeindenmark.dk – dla tych,
którzy przyjeżdżają i zamieszkują w
Danii.
• www.nemid.nu/dk-en – informacja o identyfikatorze NemID w
języku angielskim.
• www.borger.dk/digitalpost albo
www.e-boks.dk/help – pomoc w
kwestiach dotyczących cyfrowej
poczty Digital Post.
• Lokalne centrum obsługi obywateli
(Borgerservice) lub biblioteka w
twojej gminie – udzielą ci pomocy w
kwestii obsługiwania cyfrowych
systemów samoobsługowych.

NemID - Twój cyfrowy klucz

Kontakt z urzędami publicznymi
rozpoczyna się
przez Internet

Zwolnienie
Osoby, które nie mają możliwości korzystania z samoobsługowych systemów cyfrowych, mogą zostać zwolnione z obowiązku
ich stosowania. Na przykład, w przypadku
trudności językowych albo wskutek upośledzenia.
Należy zwrócić się do centrum obsługi
obywateli (Borgerservice) albo do instytucji
odpowiedzialnej za dane samoobsługowe
rozwiązanie z prośbą o decyzję o zwolnienie.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku stosowania systemu poczty cyfrowej Digital Post
można złożyć do centrum obsługi obywateli
(Borgerservice) od połowy czerwca 2014 r.

Wejdź na
stronę
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Spotkaj instytucje publiczne w sieci

Jak uzyskać NemID

W Danii kontakt z urzędami publicznymi
zaczyna się przez Internet.

Identyfikator NemId można otrzymać
stawiając się osobiście w centrum obsługi
obywateli (Borgerservice).

Stosowanie samoobsługowych systemów
cyfrowych jest obowiązkowe w szeregu
dziedzin.
Na przykład, kiedy trzeba:
• Powiadomić o zmianie adresu
• Złożyć wniosek o miejsce w placówce
opieki nad dziećmi
• Sprawdzić kwestie podatkowe
• Wybrać lekarza
• Powiadomić, że się opuszcza Danię

Należy okazać ważny dowód tożsamości, np.
paszport oraz dokumentację numeru ewidencyjnego CPR.

Musisz mieć identyfikator NemID
Skorzystanie z rozmaitych cyfrowych rozwiązań samoobsługowych, a także dostęp
do poczty cyfrowej Digital Post wymaga
zalogowania się za pomocą identyfikatora
NemID.
NemID to wspólny system identyfikacji,
stosowany do logowania przez instytucje
publiczne, systemy bankowości elektronicznej i inne.
System NemID obejmuje:
• identyfikator użytkownika (User ID)
• hasło
• kartę jednorazowych kodów
Karta kodów jest laminowana i ma rozmiary
karty kredytowej. Są na niej nadrukowane
jednorazowe kody.

W przypadku zawarcia umowy z bankiem o
usługi bankowości elektronicznej, identyfikator NemID można uzyskać za pośrednictwem banku. Bank udziela bliższych informacji na ten temat.

Kto ma prawo do NemID
Identyfikator NemID mogą uzyskać osoby,
które:
• Mają duński numer ewidencyjny CPR
• Ukończyły 15 lat
• Są w stanie udokumentować swoją tożsamość
Obywatele wszystkich krajów mogą uzyskać
identyfikator NemID.

!

Logując się, najpierw wpisujesz swój
identyfikator (User ID), następnie
hasło, a potem kod pobrany z karty
jednorazowych kodów.

Informacje o NemID w języku angielskim
uzyskać można ze strony www.nemid.nu.
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