Fișă informativă

Fișă informativă
Fișă informativă privind mascarea informațiilor care nu sunt esențiale pe documentele
doveditoare

Ca parte a principiului economiei de date, am dori să subliniem faptul că puteți înnegri informațiile pe
documentele doveditoare de care nu avem nevoie pentru procesarea unei tranzacții. În această fișă informativă
vă arătăm care sunt documentele pentru care se aplică acest lucru și ce informații puteți înnegri, folosind
exemple.

Copie a unui act de identitate (carte de identitate națională)
Nu este permisă înnegrirea unei suprafețe mari pentru a păstra structura și aspectul documentului. În
consecință, pot fi înnegrite numai conținuturile câmpurilor, dar nu și descrierile acestora. Rețineți, de
asemenea, că este posibil să fie nevoie să copiați fața și spatele documentului de identitate, în cazul în care
acolo sunt indicate detaliile necesare.
Următoarele informații trebuie să fie clare și lizibile pentru noi, toate celelalte informații pot fi înnegrite:

•
•
•
•
•

Ce document este (în acest caz: cartea de identitate)
Țara în care a fost eliberat documentul
„Numele", „Prenumele" și „Data nașterii" titularului
„Adresa" titularului
„Valabil până la” Data actului de identitate

Sursa: Republica Federală Germania, Ministerul Federal de Interne - Ordonanța privind cărțile de identitate și dovada electronică
a identităţii (Personalausweisverordnung - PAuswV) din 1 noiembrie 2010, BGBl (Monitorul Oficial al Germaniei). I nr. 54, anexa
1, p. 1469
În cazul acestor imagini este vorba despre versiuni modificate. Citarea sursei se referă la documentul original, neînnegrit.

©Volkswagen Aktiengesellschaft

Pagina 1 din 3

Fișă informativă

Copie a unui permis de conducere
Nu este permisă înnegrirea unei suprafețe mari pentru a păstra structura și aspectul documentului. În
consecință, pot fi înnegrite numai conținuturile câmpurilor, dar nu și descrierile acestora.
Următoarele informații trebuie să fie clare și lizibile pentru noi, toate celelalte informații pot fi înnegrite:

•
•
•
•

Ce document este (în acest caz: permis de conducere)
Țara în care a fost eliberat documentul
„Numele", „Prenumele" și „Data nașterii" titularului
„Valabil până la” Data actului de identitate

Sursa: Republica Federală Germania, Ministerul Federal de Interne - Bundesdruckerei GmbH
În cazul acestor imagini este vorba de versiuni modificate. Citarea sursei se referă la documentul original, neînnegrit.
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Copie a certificatului de înmatriculare partea 1 (fostul talon al autovehiculului)
Nu este permisă înnegrirea unei suprafețe mari pentru a păstra structura și aspectul documentului. În
consecință, pot fi înnegrite numai conținuturile câmpurilor, dar nu și descrierile acestora.
Următoarele informații trebuie să fie clare și lizibile pentru noi, toate celelalte informații pot fi înnegrite:
•
Ce document este (în acest caz: certificatul de înmatriculare partea 1)
•
Țara în care a fost eliberat documentul
•
„Numele", „Prenumele" sau „Numele companiei" deținătoare a autovehiculului
•
„Data acestei înmatriculări"
•
„Data primei înmatriculări a autovehiculului"
•
„Adresa"
•
„Denumiri comerciale"
•
Producătorul autovehiculului
•
Numărul de identificare autovehicul (VIN)

Sursa: Republica Federală Germania, Ministerul Federal de Interne - Bundesdruckerei GmbH
În cazul acestor imagini este vorba de versiuni modificate. Citarea sursei se referă la documentul original, neînnegrit.
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