Информационна брошура

Информационна брошура
Информация за заличаване на ненужни данни върху документи

Във връзка с принципа за пестеливо използване на данни ние Ви обръщаме внимание, че можете да
зачерните информацията върху документи, която не ни е необходима. С помощта на примери в тази
брошура ще Ви покажем за какви документи се отнася това и каква информация можете да зачерните.

Копие на лична карта
Не са позволени зачерняния на голяма площ, за да не се нарушават структурата и видът на документа.
Тоест може да бъде зачернено само съдържанието на дадено поле, но не и описанието на полето. Моля,
имайте освен това предвид, че евентуално ще трябва да копирате лицевата и обратната страна на
документа за самоличност, ако на тях са отразени нужните данни.
Следните данни трябва да останат ясни и четливи за нас, а всички останали могат да бъдат заличени:
•
•
•
•
•

Какъв е видът на документа (в този случай: лична карта)
От коя държава е издаден документът
„Фамилия“, „Име“ и „Дата на раждане“ на притежателя
„Адрес“ на притежателя
„Валиден до“ Дата на документа

Източник: Федерална република Германия, Федерално министерство на вътрешните работи – Наредба за личните карти и
електронния документ за самоличност (Наредба за личните карти – PAuswV) от 1 ноември 2010 г., Федерален държавен
вестник. I, бр. 54, Приложение 1, стр. 1469.
Следните изображения са модифицирани версии. Посоченият източник препраща към оригиналния документ без
зачерняния.
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Копие на шофьорска книжка
Не са позволени зачерняния на голяма площ, за да не се нарушават структурата и видът на документа.
Тоест може да бъде зачернено само съдържанието на дадено поле, но не и описанието на полето.
Следните данни трябва да останат ясни и четливи за нас, а всички останали могат да бъдат зачернени:
•
•
•
•

Какъв е видът на документа (в този случай: шофьорска книжка)
От коя държава е издаден документът
„Фамилия“, „Име“ и „Дата на раждане“ на притежателя
„Валиден до“ Дата на документа

Източник: Федерална република Германия, Федерално министерство на вътрешните работи – Федерална печатница ГмбХ
(Bundesdruckerei GmbH). Следните изображения са модифицирани версии. Посоченият източник препраща към
оригиналния документ без зачерняния.
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Копие на регистрационен талон Част 1 (преди Паспорт на автомобила – KFZ-Schein)
Не са позволени зачерняния на голяма площ, за да не се нарушават структурата и видът на документа.
Тоест може да бъде зачернено само съдържанието на дадено поле, но не и описанието на полето.
Следните данни трябва да останат ясни и четливи за нас, а всички останали могат да бъдат зачернени:
•
Какъв е видът на документа (в този случай: Регистрационен талон Част 1)
•
От коя държава е издаден документът
•
„Фамилия“, „Име“ или „Наименование на фирмата“ на собственика на автомобила
•
„Дата на тази регистрация“
•
„Дата на първа регистрация на автомобила“
•
„Адрес“
•
„Търговски наименования“
•
Производител на автомобила
•
Идентификационен номер на автомобила (VIN)

Източник: Федерална република Германия, Федерално министерство на вътрешните работи – Федерална печатница ГмбХ
(Bundesdruckerei GmbH). Следните изображения са модифицирани версии. Посоченият източник препраща към
оригиналния документ без зачерняния.
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