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Informasjonsblad om anonymisering av ikke nødvendige opplysninger på
legitimeringsdokumenter
I henhold til prinsippet om innebygd personvern vil vi gjøre deg oppmerksom på at du kan sladde informasjon
på dokumenter, som vi ikke trenger for å behandle en prosess. I dette informasjonsbladet viser vi deg hvilke
dokumenter dette gjelder, og hvilken informasjon du kan sladde, ved hjelp av noen eksempler.

Kopi av legitimasjon (nasjonalt ID-kort)
Store svarte felter er ikke tillatt, fordi dette gjør at dokumentets struktur og utseende ikke beholdes. Det er
dermed bare innholdet i feltene – og ikke feltbeskrivelsene – som skal strykes ut. Vær dessuten klar over at
det kan bli nødvendig å kopiere både for- og baksiden av legitimasjonen dersom begge sidene inneholder
nødvendige opplysninger.
Følgende opplysninger skal være synlige og leselige for oss, alle andre opplysninger kan strykes ut:

•
•
•
•
•

hva slags dokument det gjelder (i dette tilfellet: ID-kort)
hvilket land dokumentet er utstedt i
innehaverens etternavn, fornavn og fødselsdato
innehaverens adresse
“gyldig til”-dato for legitimasjonen

Kilde: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Verordnung über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis (Personalausweisverordnung – PAuswV) (det tyske innenriksministeriets forordning om ID-kort og elektronisk
legitimering) av 1. november 2010, BGBl. I nr. 54, vedlegg 1, S. 1469.
Figurene som er vist her, er modifiserte utgaver. Kildehenvisningen viser til originaldokumentet uten utstrykninger.
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Kopi av førerkort
Store svarte felter er ikke tillatt, fordi dette gjør at dokumentets struktur og utseende ikke beholdes. Det er
dermed bare innholdet i feltene – og ikke feltbeskrivelsene – som skal strykes ut.
Følgende opplysninger skal være synlige og leselige for oss, alle andre opplysninger kan strykes ut:

•
•
•
•

hva slags dokument det gjelder (i dette tilfellet: førerkort)
hvilket land dokumentet er utstedt i
innehaverens etternavn, fornavn og fødselsdato
“gyldig til”-dato for legitimasjonen

Kilde: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Bundesdruckerei GmbH (det tyske innenriksministeriets
trykkeri)
Figurene som er vist her, er modifiserte utgaver. Kildehenvisningen viser til originaldokumentet uten utstrykninger.
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Kopi av vognkort del 1
Store svarte felter er ikke tillatt, fordi dette gjør at dokumentets struktur og utseende ikke beholdes. Det er
dermed bare innholdet i feltene – og ikke feltbeskrivelsene – som skal strykes ut.
Følgende opplysninger skal være synlige og leselige for oss, alle andre opplysninger kan strykes ut:
•
hva slags dokument det gjelder (i dette tilfellet: vognkort del 1)
•
hvilket land dokumentet er utstedt i
•
kjøretøyeierens navn og fornavn eller firmanavn
•
dato for denne godkjenningen
•
dato for kjøretøyets første godkjenning
•
adresse
•
handelsnavn
•
kjøretøyprodusent
•
Understellsnummer (VIN)

Kilde: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Bundesdruckerei GmbH (det tyske innenriksministeriets
trykkeri)
Figurene som er vist her, er modifiserte utgaver. Kildehenvisningen viser til originaldokumentet uten utstrykninger.
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