Tájékoztató

Tájékoztató
Tájékoztató a nem szükséges adatok kitakarásáról az igazoló dokumentumokon
Az adatminimalizálás elvének részeként szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az olyan bizonyítékokkal
kapcsolatos információkat feketével kitakarhatja, amelyekre nincs szükségünk egy eljárás feldolgozása során. A
tájékoztatóban található példák segítségével megmutatjuk, hogy mely dokumentumokra vonatkozik ez, és mely
információkat takarhat ki.

Egy személyi igazolvány másolata (nemzeti személyazonossági kártya)
Nem megengedett a nagy felület kitakarással feketével a dokumentum szerkezetének és megjelenésének
megőrzése érdekében. Ennek értelmében csak a mező tartalma takarható ki, a mezőleírások nem. Kérjük,
vegye figyelembe azt is, hogy előfordulhat, hogy le kell másolnia az igazoló dokumentum elülső és hátulsó
oldalát, ha a szükséges adatok szerepelnek ott.
Az alábbi információknak számunkra felismerhetőnek és olvashatónak kell lenniük, minden egyéb információ
kitakarható feketével:
•
•
•
•
•

Hogy milyen dokumentumról van szó (ebben az esetben: személyi igazolvány)
Melyik ország adta ki a dokumentumot
A tulajdonos „neve”, „keresztneve” és „születési dátuma”
A tulajdonos „lakcíme”
Az irat „érvényességi” dátuma

Forrás: Németországi Szövetségi Köztársaság, Szövetségi Belügyminisztérium - A személyi igazolványokról és az elektronikus
azonosításról szóló rendelet (Személyi igazolványról szóló rendelet – PAuswV) 2010. november 1, BGBl. I 54. sz., 1. függelék,
1469. old. A bemutatott képek módosított változatok. A forrás az eredeti, ki nem takart dokumentumra hivatkozik.
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Egy vezetői engedély másolata
Nem megengedett a nagy felület kitakarással feketével a dokumentum szerkezetének és megjelenésének
megőrzése érdekében. Ennek értelmében csak a mező tartalma takarható ki, a mezőleírások nem.
Az alábbi információknak számunkra felismerhetőnek és olvashatónak kell lenniük, minden egyéb információ
kitakarható feketével:
•
•
•
•

Hogy milyen dokumentumról van szó (ebben az esetben: vezetői engedély)
Melyik ország adta ki a dokumentumot
A tulajdonos „neve”, „keresztneve” és „születési dátuma”
Az irat „érvényességi” dátuma

Forrás: Németországi Szövetségi Köztársaság, Szövetségi Belügyminisztérium - Bundesdruckerei GmbH
A bemutatott képek módosított változatok. A forrás az eredeti, ki nem takart dokumentumra hivatkozik.
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Egy forgalmi engedély 1. részének másolata (korábban gépjárműengedély)
Nem megengedett a nagy felület kitakarással feketével a dokumentum szerkezetének és megjelenésének
megőrzése érdekében. Ennek értelmében csak a mező tartalma takarható ki, a mezőleírások nem.
Az alábbi információknak számunkra felismerhetőnek és olvashatónak kell lenniük, minden egyéb információ
kitakarható feketével:
•
Hogy milyen dokumentumról van szó (ebben az esetben: forgalmi engedély 1 része)
•
Melyik ország adta ki a dokumentumot
•
A jármű tulajdonosának „neve”, „keresztneve”, illetve „vállalat neve”
•
„A forgalomba helyezés dátuma”
•
„A jármű első nyilvántartásba vételének időpontja”
•
„Cím”
•
„Kereskedelmi megjelölések”
•
Jármű gyártója
•
Járműazonosító szám (VIN)

Forrás: Németországi Szövetségi Köztársaság, Szövetségi Belügyminisztérium - Bundesdruckerei GmbH
A bemutatott képek módosított változatok. A forrás az eredeti, ki nem takart dokumentumra hivatkozik.
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