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KØRETØJ MED FLERE UDFØRELSER
Mærke:
Art:

Model:
Anvendelse:

Stelnr.:
Reg.nr.:

UDFØRELSE 1
Beskrivelse:

Art:
Anvendelse:

/

Egenvægt/køreklar vægt (kg):
Totalvægt (kg):
Sidde-/ståpladser:

/

Heraf i kørestole:

UDFØRELSE 2
Beskrivelse:

Art:
Anvendelse:

/

Egenvægt/køreklar vægt (kg):
Totalvægt (kg):
Sidde-/ståpladser:

/

Heraf i kørestole:

UDFØRELSE 3
Beskrivelse:

Art:
Anvendelse:

/

Egenvægt/køreklar vægt (kg):
Totalvægt (kg):
Sidde-/ståpladser:

/

Heraf i kørestole:

Godkendelsesdato

Firmastempel

Underskrift

Attesten skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises for politi og
synsvirksomhed. Hvis køretøjets registreringsnummer ændres, skal også køretøjets
nyeste registreringsattest medbringes. TS 049 (05.12)
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Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Telefon 7221 8899
info@fstyr.dk
www.fstyr.dk
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 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 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 sager
om registreringssyn af køretøjer med flere udførelser
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Notat

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(BEK nr. 1595 af 15. december 2016)
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Køretøj/bil

Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Færdselsstyrelsen og synsvirksomhed
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.

Side 3 af 4

Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35 | 6760 Ribe
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.dk

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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