Karta informacyjna
Karta informacyjna dotycząca anonimizacji zbędnych informacji na dokumentach
potwierdzających

W ramach zasady minimalizacji ilości danych chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość
zaczernienia na dokumentach potwierdzających informacji, które nie są nam potrzebne do rozpatrzenia danej
sprawy. Karta informacyjna zawiera przykłady dokumentów, których ta zasada dotyczy, i informacji, które mogą
zostać zaczernione.

Kopia dowodu osobistego (National ID Card)
W celu zachowania struktury i właściwego wyglądu dokumentu nie dopuszcza się dużych obszarów
zaczernienia danych. W związku z tym można zaczerniać wyłącznie zawartość pól, ale nie ich opisy. Ponadto
może być konieczne skopiowanie przedniej i tylnej strony dokumentu tożsamości, jeśli znajdują się na niej
potrzebne informacje.
Poniższe informacje muszą być dla nas widoczne i czytelne, wszystkie inne informacje można zaczernić:

•
•
•
•
•

Jaki to dokument (w tym przypadku: dowód osobisty)
W którym kraju dokument został wydany
„Nazwisko”, „Imię” i „Data urodzenia” właściciela
„Adres” właściciela
Data ważności dokumentu tożsamości – „Ważny do”

Źródło: Republika Federalna Niemiec, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – rozporządzenie w sprawie dowodów
osobistych i elektronicznego dowodu tożsamości (Personalausweisverordnung – PAuswV) z dnia 1 listopada 2010 r., Federalny
Dziennik Ustaw I nr 54, załącznik 1, z. 1469.
Niniejsze ilustracje są wersjami zmodyfikowanymi. Podane źródło odnosi się do niezaczernionego dokumentu oryginalnego.
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Kopia prawa jazdy
W celu zachowania struktury i właściwego wyglądu dokumentu nie dopuszcza się dużych obszarów
zaczernienia danych. W związku z tym można zaczerniać wyłącznie zawartość pól, ale nie ich opisy.
Poniższe informacje muszą być dla nas widoczne i czytelne, wszystkie inne informacje można zaczernić:

•
•
•
•

Jaki to dokument (w tym przypadku: prawo jazdy)
W którym kraju dokument został wydany
„Nazwisko”, „Imię” i „Data urodzenia” właściciela
Data ważności dokumentu tożsamości – „Ważny do”

Źródło: Republika Federalna Niemiec, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Bundesdruckerei GmbH
Niniejsze ilustracje są wersjami zmodyfikowanymi. Podane źródło odnosi się do niezaczernionego dokumentu oryginalnego.

Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, część 1 (wcześniej karta pojazdu)
W celu zachowania struktury i właściwego wyglądu dokumentu nie dopuszcza się dużych obszarów
zaczernienia danych. W związku z tym można zaczerniać wyłącznie zawartość pól, ale nie ich opisy.
Poniższe informacje muszą być dla nas widoczne i czytelne, wszystkie inne informacje można zaczernić:
•
Jaki to dokument (w tym przypadku: dowód rejestracyjny pojazdu część 1)
•
W którym kraju dokument został wydany
•
„Nazwisko”, „Imię” ew. „Nazwa firmy” posiadacza pojazdu
•
„Data obecnej rejestracji”
•
„Data pierwszej rejestracji pojazdu”
•
„Adres pocztowy”
•
„Nazwa handlowa”
•
Producent pojazdu
•
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
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Źródło: Republika Federalna Niemiec, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Bundesdruckerei GmbH
Niniejsze ilustracje są wersjami zmodyfikowanymi. Podane źródło odnosi się do niezaczernionego dokumentu oryginalnego.
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