
Ansøgning om 

Politiets erklæring om strafbare forhold 
 Til brug for Færdselsstyrelsens afgørelse om udstedelse 
af legitimationskort efter bekendtgørelse om  visse 
personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse 
med særtransporter. 

Forbeholdt politiet: 

Dato Journalnummer 

Ansøger: 
Navn Ansøgningens art: 

Førstegangsansøgning 
Cpr-nr. 

Ansøgning om fornyelse 
Gadenavn/vej, nr., evt. sal (Erklæring returneres til Folkeregisteradresse) 

Postnummer By 

Telefonnummer 

Ved underskrift samtykkes i, at politiet kan indhente oplysninger fra politiets registre under ansøgningens behandling og i hele legitimationskortets 
gyldighedsperiode. Rigspolitiet er dataansvarlig for registrene. 

Dato 

Ansøgers underskrift 

e-mail: mvjyl-pac-kr@politi.dk
Erklæring sendes via 
digitalpost indskannet som
pdf-fil til:  

Alternativt sendes pr. post til: Politiets Administrative Center, Kriminalregisteret, Postboks 1399,
7500 Holstebro 

Udfyldelse forbeholdt Politiet 

Erklæring afgivet af Kriminalregistret i Holstebro 

Ansøger er straffet for forhold, som gør, Nej Ja 

at legitimationskort ikke bør udstedes: 

Det er en betingelse, for at Færdselsstyrelsen kan udstede legitimationskort, at politiet har erklæret, at ansøger ikke er straffet for forhold 
som gør, at legitimationskortet ikke bør udstedes jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1282 af 12.november 2013 om visse personers adgang 
til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. 

Tilførsler til politiets registre kan give anledning til revurdering af denne erklæring frem til, at 
legitimationskort er udstedt. Denne erklæring må maksimalt være afgivet 6 måneder før udstedelsen af 
legitimationskortet. 

Erklæringen printes og sendes til ansøger via digitalpost, eller alternativt folkeregisteradresse.

Dato 

Underskrift og stempel 

mailto:mvjyl-pac-kr@politi.dk


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 spørgsmål til styrelsens behandling af dine 
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller Transportministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor: 

Færdselsstyrelsens 
kontaktoplysninger  
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
Tlf.: 72218899 
Cvr-nr.: 40850031 

Færdselsstyrelsens Databeskyttelsesrådgivers 
Kontaktoplysninger 
 E-mail:  dpo@fstyr.dk 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Blanketten anvendes til vurdering af om at du opfylder vandelskravet i forbindelse med ansøgning om Legitimationskort 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
§ 4, stk. 2, i BEK nr. 1282 af 12. november 2013 om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

Kategorier af personoplysninger 

Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
Straffedomme, lovovertrædelser og CPR-nummer 
Navn, adresse, telefonnummer 

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

Ret til begrænsning af behandling  
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle 
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysning 

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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