Informativni list

Informativni list o zakrivanju nepotrebnih podatkov na osebnih dokumentih

V okviru načela zmanjšanja količine podatkov želimo poudariti, da lahko zatemnite podatke na osebnih
dokumentih, ki jih ne potrebujemo za obdelavo postopka. Na podlagi primerov v tem informativnem listu vam
bomo pokazali, za katere dokumente to velja in katere podatke lahko zatemnite.

Kopija osebne izkaznice
Da bi se ohranila struktura in videza dokumenta, obsežna zatemnitev ni dovoljena. Skladno s tem je mogoče
zatemniti le vsebino polj, ne pa tudi njihovih opisov. Upoštevajte tudi, da je treba kopirati sprednjo in zadnjo
stran osebnega dokumenta, če so tam prikazani zahtevani podatki.
Za nas morajo biti prepoznavni in čitljivi naslednji podatki, vse ostale pa lahko zatemnite:
•
•
•
•
•

Za kateri dokument gre (v zadevnem primeru je to osebna izkaznica)
Katera država je dokument izdala
»Priimek«, »Ime« in »Datum rojstva« imetnika/ce
»Naslov« imetnika/ce
»Velja do« datuma osebne izkaznice

Vir: Zvezna republika Nemčija, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve – Uredba o osebnih izkaznicah in elektronski identifikaciji
(Uredba o osebnih izkaznicah – PAuswV) z dne 1. novembra 2010, BGBl. I št. 54, priloga 1, stran 1469.
Prikazane slike so spremenjene različice. Navajanje virov se nanaša na necenzuriran izvirni dokument.
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Kopija vozniškega dovoljenja
Da bi se ohranila struktura in videza dokumenta, obsežna zatemnitev ni dovoljena. Skladno s tem je mogoče
zatemniti le vsebino polj, ne pa tudi njihovih opisov.
Za nas morajo biti prepoznavni in čitljivi naslednji podatki, vse ostale pa lahko zatemnite:
•
•
•
•

Za kateri dokument gre (v zadevnem primeru je to vozniško dovoljenje)
Katera država je dokument izdala
»Priimek«, »Ime« in »Datum rojstva« imetnika/ce
»Velja do« datuma osebne izkaznice

Vir: Zvezna republika Nemčija, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve – Bundesdruckerei GmbH
Prikazane slike so spremenjene različice. Navajanje virov se nanaša na necenzuriran izvirni dokument.
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Kopija potrdila o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje)
Da bi se ohranila struktura in videza dokumenta, obsežna zatemnitev ni dovoljena. Skladno s tem je mogoče
zatemniti le vsebino polj, ne pa tudi njihovih opisov.
Za nas morajo biti prepoznavni in čitljivi naslednji podatki, vse ostale pa lahko zatemnite:
•
Za kateri dokument gre (v zadevnem primeru je to potrdilo o registraciji vozila, del 1)
•
Katera država je dokument izdala
•
»Priimek«, »Ime« ali »Ime podjetja« imetnika/ce
•
»Datum izdaje dovoljenja«
•
»Datum prve registracije vozila«
•
»Naslov«
•
»Trgovska oznaka vozila«
•
Proizvajalec vozila
•
Identifikacijska številka vozila (VIN)

Vir: Zvezna republika Nemčija, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve – Bundesdruckerei GmbH
Prikazane slike so spremenjene različice. Navajanje virov se nanaša na necenzuriran izvirni dokument.
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