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Informationsblad om att dölja icke nödvändiga uppgifter i underlag

Inom ramarna för informationsbegränsningens grundsats vill vi informera dig om att du kan dölja information
som vi inte behöver för att behandla ett ärende. I detta informationsblad ger vi exempel på vilka dokument
som berörs av detta, samt vilka typer av information du kan dölja.

Kopia av legitimation (National ID Card)
För att bibehålla dokumentets struktur och utseende är det inte tillåtet att dölja större ytor. Därför ska
endast fältinnehåll – men inte fältbeskrivningar – döljas. Tänk dessutom på att det kan vara nödvändigt att
kopiera både identifikationsdokumentets fram- och baksida om det finns nödvändig information på båda
sidorna.
Följande uppgifter måste vara identifierbara och läsbara för oss – övriga uppgifter kan döljas:

•
•
•
•
•

Dokumenttyp (i detta fall legitimation)
I vilket land dokumentet upprättades
Innehavarens ”Efternamn”, ”Förnamn” och ”Födelsedatum”.
Innehavarens ”Adress”.
Dokumentets ”Sista giltighetsdatum”

Källa: Förbundsrepubliken Tyskland, Bundesministerium des Innern - Verordnung über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis (Personalausweisverordnung – PAuswV) (Inrikesministeriet – Förordning gällande personlig legitimation och
elektroniskt identitetsbevis) av den 1 november 2010, BGBl. I nr 54, bilaga 1, s. 1469.
Förekommande illustrationer är modifierade versioner. Källangivelsen avser icke bearbetade originaldokument.
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Körkortskopia
För att bibehålla dokumentets struktur och utseende är det inte tillåtet att dölja större ytor. Därför ska
endast fältinnehåll – men inte fältbeskrivningar – döljas.
Följande uppgifter måste vara identifierbara och läsbara för oss – övriga uppgifter kan döljas:

•
•
•
•

Vilken dokumenttyp det rör (i detta fall ett körkort)
I vilket land dokumentet upprättades
Innehavarens ”Efternamn”, ”Förnamn” och ”Födelsedatum”.
Dokumentets ”Sista giltighetsdatum”

Källa: Förbundsrepubliken Tyskland, Inrikesministeriet - Bundesdruckerei GmbH
Förekommande illustrationer är modifierade versioner. Källangivelsen avser icke bearbetat originaldokument.
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Kopia av registreringsbevis för fordon, del 1 (f.d. ”KFZ-Schein”/kontrollmärke på motorfordon)
För att bibehålla dokumentets struktur och utseende är det inte tillåtet att dölja större ytor. Därför ska
endast fältinnehåll – men inte fältbeskrivningar – döljas.
Följande uppgifter måste vara identifierbara och läsbara för oss – övriga uppgifter kan döljas:
•
Vilken dokumenttyp det rör sig om (i detta fall registreringsbevis för fordon, del 1)
•
I vilket land dokumentet upprättades
•
Fordonsinnehavarens ”Efternamn”, ”Förnamn” respektive ”Firmanamn”
•
”Datum för registrering”
•
Datum för ”Fordonets första registrering”
•
”Adress”
•
”Handelsbeteckningar”
•
Fordonstillverkare
•
Chassinummer (VIN)

Källa: Förbundsrepubliken Tyskland, Inrikesministeriet - Bundesdruckerei GmbH
Förekommande illustrationer är modifierade versioner. Källangivelsen avser icke bearbetat originaldokument.
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