Informationsblad
Informationsblad om anonymisering af unødvendige oplysninger på understøttende
dokumenter

Som led i princippet om dataøkonomi gør vi opmærksom på, at du kan overstrege informationer om beviser,
som vi ikke skal behandle i en sag. Ved hjælp af eksempler i dette informationsblad viser vi dig, hvilke
dokumenter dette gælder for, og hvilke oplysninger du kan redigere.

Kopi af et identitetskort (nationalt ID-kort)
For at bevare dokumentets struktur og udseende er omfattende overstregninger er ikke tilladt. Følgelig kan
kun feltindhold, men ikke feltbeskrivelser, overstreges. Bemærk også, at du muligvis skal kopiere for- og
bagsiden af legitimationspapiret, hvis de nødvendige oplysninger er vist dér.
Følgende informationer skal være genkendelige og læselige for os, alle andre oplysninger kan overstreges:

•
•
•
•
•

Hvilket dokument det drejer sig om (i dette tilfælde: ID-kort)
Hvilket land dokumentet er udstedt af
Indehaverens "Efternavn", "Fornavn" og "Fødselsdato"
Indehaverens "Adresse"
"Gyldig til"-dato for ID

Kilde: Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsindenrigsministeriet - Forordning om ID-kort og elektroniske identitetskort
(Personalausweisverordnung – PAuswV) af 1. november 2010, BGBl (Tysk lovtidende). I nr. 54, bilag 1, s. 1469.
De nuværende illustrationer er modificerede versioner. Kildeangivelsen henviser til det uredigerede originaldokument.
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Kopi af et kørekort
For at bevare dokumentets struktur og udseende er omfattende overstregninger er ikke tilladt. Følgelig kan
kun feltindhold, men ikke feltbeskrivelser, overstreges.
Følgende informationer skal være genkendelige og læselige for os, alle andre oplysninger kan overstreges:

•
•
•
•

Hvilket dokument det drejer sig om (i dette tilfælde: Kørekort)
Hvilket land dokumentet er udstedt af
Indehaverens "Efternavn", "Fornavn" og "Fødselsdato"
"Gyldig til"-dato for ID

Kilde: Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsindenrigsministeriet - Bundesdruckerei GmbH
De nuværende illustrationer er modificerede versioner. Kildeangivelsen henviser til det uredigerede originaldokument.
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Kopi af en registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest)
For at bevare dokumentets struktur og udseende er omfattende overstregninger er ikke tilladt. Følgelig kan
kun feltindhold, men ikke feltbeskrivelser, overstreges.
Følgende informationer skal være genkendelige og læselige for os, alle andre oplysninger kan overstreges:
•
Hvilket dokument det drejer sig om (i dette tilfælde: Registreringsattest del 1)
•
Hvilket land dokumentet er udstedt af
•
Bilejerens "Efternavn", "Fornavn" og "Fødselsdato"
•
"Dato for denne registreringsattest"
•
"Dato for første registrering af bilen"
•
"Adresse"
•
"Handelsnavne"
•
Bilproducent
•
Bilens stelnummer (VIN)

Kilde: Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsindenrigsministeriet - Bundesdruckerei GmbH
De nuværende illustrationer er modificerede versioner. Kildeangivelsen henviser til det uredigerede originaldokument.
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