Folheto informativo
Folheto informativo sobre a ocultação de dados desnecessários em documentos
comprovativos
No quadro do princípio de economia de dados, gostaríamos de chamar a sua atenção para a possibilidade de
ocultar informações em comprovativos, das quais não necessitamos para o processamento de um processo.
Neste folheto informativo, mostramos-lhe, com base em exemplos, em que documentos isso se aplica e que
informações poderá ocultar.

Cópia de um documento de identificação pessoal (National ID Card)
Não são permitidas ocultações de grande dimensão, para que a estrutura e o aspeto do documento sejam
preservados. Por conseguinte, apenas podem ser ocultados conteúdos de campos e não quaisquer
descrições. Além disso, tenha em atenção que poderá ter de copiar a frente e o verso do documento de
identificação, caso se encontrem aí apresentadas informações necessárias.
Necessitamos que os seguintes dados estejam reconhecíveis e legíveis, podendo os restantes ser ocultados:

•
•
•
•
•

De que documento se trata (neste caso: documento de identificação pessoal)
País de emissão do documento
"Nome", "Nome próprio" e "Data de nascimento" do titular
"Endereço" do titular
Data "Válido até" do documento

Fonte: República Federal da Alemanha, Ministério do Interior - Regulamento relativo à identificação pessoal e comprovativo
eletrónico de identidade (Regulamento relativo à identificação pessoal – PAuswV) de 1 de novembro de 2010, BGBl. I Nº 54,
Anexo 1, pág. 1469.
As presentes ilustrações representam versões modificadas. A referência remete para o documento original intacto.
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Cópia de uma carta de condução
Não são permitidas ocultações de grande dimensão, para que a estrutura e o aspeto do documento sejam
preservados. Por conseguinte, apenas podem ser ocultados conteúdos de campos e não quaisquer
descrições.
Necessitamos que os seguintes dados estejam reconhecíveis e legíveis, podendo os restantes ser ocultados:

•
•
•
•

De que documento se trata (neste caso: carta de condução)
País de emissão do documento
"Nome", "Nome próprio" e "Data de nascimento" do titular
Data "Válido até" do documento

Fonte: República Federal da Alemanha, Ministério do Interior - Bundesdruckerei GmbH
As presentes ilustrações representam versões modificadas. A referência remete para o documento original intacto.
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Cópia de um certificado de matrícula, parte 1 (antigo livrete do veículo)
Não são permitidas ocultações de grande dimensão, para que a estrutura e o aspeto do documento sejam
preservados. Por conseguinte, apenas podem ser ocultados conteúdos de campos e não quaisquer
descrições.
Necessitamos que os seguintes dados estejam reconhecíveis e legíveis, podendo os restantes ser ocultados:
•
De que documento se trata (neste caso: certificado de matrícula, parte 1)
•
País de emissão do documento
•
"Nome", "Nome próprio" ou "Nome da empresa" do proprietário do veículo
•
"Data deste registo"
•
"Data do primeiro registo do veículo"
•
"Endereço"
•
"Designações comerciais"
•
Fabricante do veículo
•
Número de identificação do veículo (VIN)

Fonte: República Federal da Alemanha, Ministério do Interior - Bundesdruckerei GmbH
As presentes ilustrações representam versões modificadas. A referência remete para o documento original intacto.
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