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Dokumentation for chiptuning
Bil Mærke: _______________ Type: ____________ Model og variant: _______________________
Chiptuningsudstyr Mærke: ____________________ Typebetegnelse: _______________________
Nærmere beskrivelse: ________________________________________________________________
Motoreffekt efter chiptuning: ____ kW

Bilens originale motoreffekt: ____ kW

Bilen opfylder efter ændringen følgende emissionsnorm: Euro___

(EF-direktiv _________________ )

Brændstofforbrug efter ændringen, kombineret (93/116/EØF): _____ km/l (for biler nyere end 30.01.97)
Særligt for dieselbil: Der gennemført afprøvning af røg under belastning i henhold direktiv 72/306/EØF
eller ECE-regulativ 24 med følgende måleresultater:
Måleresultater ved typegodkendelse i henhold til typegodkendelse nr.: ________________
m-1

Måleresultater efter
chiptuning af motor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ændring
(må ikke overstige 20%)

m-1

%

Oplysningernes rigtighed bekræftes:
(Godkendt prøvningslaboratorium)

____________
(dato)

__________________________
(firma/stempel inkl. adresse)

_________________________________
(navn med tilhørende underskrift)

Hvis effektforøgelsen er over 20% medbringes særskilt teknisk dokumentation for støj og sikkerhed eller nedenstående udfyldes og underskrives:
Støj:

Kørselmåling: ____ dB(A)

Standmåling: ____ dB(A) v. __________ o/m

Sikkerhed: Dokumentation:
Bilen svarer teknisk til en fabriksfremstillet model med tilsvarende eller højere effekt
Bilen skal ombygges til en fabriksfremstillet model med tilsvarende eller højere effekt.
Følgende ændringer skal foretages: _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Afprøvning: TÜV-godkendelse i henhold til Merkblatt 751.
Dato: ___________________

Rapportnummer: ______________________________

Oplysningernes rigtighed bekræftes:
(Anerkendt prøvningslaboratorium)

____________
(dato)
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__________________________
(firma/stempel inkl. adresse)

_________________________________
(navn med tilhørende underskrift)
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Notat

Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.
Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgs-mål
til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte os eller Færdselsstyrelsens uafhængige
databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Styrelsens kontaktoplysninger
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Telefon: 7221 8899
E-mail: info@fstyr.dk
CVR-nr.: 40850031
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Oplysningerne indhentes og behandles til brug for behandling af chiptuningssager
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Notat

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
Bekendtgørelse om forbud mod udførelse, salg og markedsføring af
visse former for chiptuning (BEK nr. 516 af 25. maj 2016)
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Køretøj/bil, navn og CVR-nummer

Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Færdselsstyrelsen
Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser
herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens
pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov
for dem.
Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014)
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug
af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler
(indsigtsret), eller til at søge om aktindsigt.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det
gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.
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Notat

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om
de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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