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Erklæring om, at erhvervskørekort er udstedt før 1. juli 1996

Undertegnede ansøger erklærer hermed at:
Navn:

CPR-nummer:

har erhvervet kørekort kategori B-EP (erhvervskørekort) før 1. juli 1996.

Såfremt du tidligere har erhvervet kørekort kategori B-EP (erhvervskørekort) fremgår dette af dit almindelige kørekort,
angivet af en kode.

Erklæringen afgives under ansvar efter straffelovens § 163.
”Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver
urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4
måneder.”

den ___________
Dato
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_____________________________
Underskrift

Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35 | 6760 Ribe
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.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 Transport- 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: 4178 0531
Formålene og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger
Vi behandler din personoplysninger til følgende formål:
•

Personoplysninger bruges til at vurdere, om en fører lever op til vandels- og
helbredskrav, krav om faglighed, erfaring og god skik inden for branchen, herunder
gældende lovkrav og pligter, herunder også til brug ved tilsyn

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Taxilov, Lov nr. 1538
af 19/12/2017.
Gældende med senere ændringer:
•
•
•

Kapitel 2, Tilladelser §§ 7 og 11
Kapitel 3, Tilbagekaldelse, afslag på fornyelse og bortfald af tilladelser m.v. §§ 14 og 18
Kapitel 4, Kørselskontorets pligter § 20

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:
For- og efternavn, CPR-nr., adresse, e-mailadresse, tlf.nr.
Helbredsoplysninger, strafoplysninger og oplysninger om øvrige overtrædelser af
taxiloven, kørekort-, chauffør- og førerkortnr.
Disse oplysninger bliver endvidere behandlet ved et muligt tilsyn:
•
•

•
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Start- og slutpunkt angivet som GPS-koordinater og øvrige GPS-koordinater
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Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere
•
•
•

Skat
Politi
Overenskomstparter til den overenskomst du ansættes i henhold til

Hvor personoplysningerne stammer fra
Vi behandler de oplysninger, som vi modtager i forbindelse med ansøgning om chaufførkort,
samt ved et muligt tilsyn, oplysninger fra kørselskontorers indberetningsdata.
Vi behandler ydermere de oplysninger, vi modtager fra Midt- og Vestjyllands Politi, Politiets
Administrative Center, Kriminalregistret i forbindelse med anmodning om at få oplysninger fra
Kriminalregistret.
Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i de indsendte ansøgninger i vores
sagsbehandlingssystem og sletter dem enten forventelig fem år efter den seneste tilladelses
udløb eller sikrer dem via passende foranstaltninger, så som pseudonymisering, så
personoplysninger ikke længere vil være mulige at henføre til fysiske personer.
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.
Se bekendtgørelse af arkivlovens LBK nr. 1201 af 28. september 2016 kapitel 4 vedrørende
aflevering af statslige arkivalier.
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 registrerede
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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