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XXXX, Bynavn

xx.xx.xxxx

Du skal logge på Digital Post nu
Du får nu din egen Digital Post, fordi du fylder 15 år. Tillykke!
Du har selv ansvar for at tjekke dine beskeder
Du skal med det samme få adgang til Digital Post. Her får du vigtige beskeder – fx om dine feriepenge, information
fra kommunen eller en indkaldelse til hospitalet. Dine forældre kan ikke længere se dine beskeder for dig.
For at få adgang til Digital Post skal du allerførst have et NemID.

Vælg vejen til din Digital Post
Til dig, der ikke har NemID i forvejen
1.

Bestil tid hos kommunen
Du skal være fyldt 15 år for at bestille dit NemID hos
kommunen. Husk at bestille tid, inden du møder op.

2. Mød op hos kommunen og få NemID
Husk at tage dit pas med eller anden form for ID (se
nemid.nu/15). Du kan få dit NemID med det samme,
ved at:
•
•

Til dig, der har NemID til netbank
1. Opgradér dit NemID
Opgradér dit NemID for at få adgang til Digital Post.
Gør det nu på nemid.nu.
2. Log på Digital Post for første gang
Så er du lige ved at være der!
Nu mangler du bare at logge på Digital Post på enten
borger.dk, e-Boks.dk eller mit.dk.

svare på nogle spørgsmål om dig
eller have en voksen med, der kender dig.

Du er næsten i mål!
Når du har fået dit NemID, skal du aktivere det for at
få adgang til Digital Post. Kommunen fortæller dig,
hvordan du gør.

Få besked, når der er ny Digital Post
Husk at indtaste dit mobilnummer og e-mailadresse.
Så får du en SMS og en e-mail, når der er ny Digital
Post.

Du kan få hjælp og flere informationer om Digital Post og NemID på borger.dk/15.
Du kan også få hjælp og finde mere information om NemID på nemid.nu/15.

Med venlig hilsen
Digitaliseringsstyrelsen

(For information in English go to lifeindenmark.dk)
Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine oplysninger
Digitaliseringsstyrelsen behandler en række personoplysninger om dig i Digital Post. Læs mere på digst.dk/digitalpost/databehandling.

