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 Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
 
Telefon:  7221 8899  
E-mail:  info@fstyr.dk  
Web:  www.fstyr.dk 
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
Færdselsstyrelsen 
Sorsigvej 35 
DK-6760 Ribe  
CVR-nr.: 40850031 
Telefon: +45 72218899  
Mail: info@fstyr.dk 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
På e-mail: dpo@fstyr.dk 
På telefon: +45 41780531 
Ved brev: Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, DK-6760 Ribe, att. ”Databeskyttelsesrådgiver” 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger 
 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
Færdselsstyrelsen har til opgave at varetage parkeringskontrol på statslige veje. Ved 
overtrædelse af Færdselslovens regler om parkering, udsteder Færdselsstyrelsen en P-afgift. 
Dine oplysninger behandles med henblik på identifikation og efterfølgende håndhævelse af 
reglerne herunder opkrævning af p-afgiften. 
Vi behandler efterfølgende dine oplysninger som dokumentation for parkeringssagen. 
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Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
Færdselsstyrelsen varetager parkeringskontrol på statslige veje, jf. Færdselslovens § 121, stk.1. 
Der henvises endvidere til BEK nr. 1696 af 20/12/2018 om Færdselsstyrelsens parkeringskontrol 
på statslige veje. Færdselsstyrelsen har her hjemmel til at opkræve afgifterne. 
Færdselsstyrelsen kan overdrage fordringen til Gældsstyrelsen, hvis betalingsfristen er 
overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelsesloven. 
Ubetalte parkeringsafgifter udstedt af Færdselsstyrelsen skal inddrives af 
restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen), jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1696 af 20. 
december 2018.  
Færdselsstyrelsen overholder endvidere reglerne i Forvaltningsloven og 
Offentlighedsloven. 

4. Kategorier af personoplysninger 
Kategorierne af oplysninger, der behandles, er almindelige oplysninger og oplysninger om 
forseelser efter Færdselsloven.  
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
registreringsnummer, navn, adresse, nationalitet, foto af bil, lokation, data, afgiftsstørrelse og 
betalingsstatus samt oplysning om forseelsen. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
Myndigheder, ejere af køretøjer mv i det land, hvor dit køretøj er indregistreret. 
For udenlandske køretøjer samarbejder Færdselsstyrelsen med en engelsk virksomhed, som 
forestår opgaver omkring identifikation og opkrævning. 
Færdselsstyrelsen benytter derudover databehandlere til fx ESDH-system, hvor styrelsen 
opbevarer og behandler sine sager og et afgiftssystem, hvorfra styrelsen trækker alle 
informationer omkring de pålagte afgifter. 
Såfremt du ikke betaler afgiften inden for de fastsatte frister, videregiver Færdselsstyrelsen dine 
oplysninger til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale 
organisationer 
Færdselsstyrelsens behandling af persondata i forbindelse med identifikation og opkrævning af 
afgifter udstedt til udenlandske køretøjer kan indebære, at der sker overførsel af dine 
personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det vil ske i det omfang, afgiften ikke er 
betalt i henhold til talonen og rykkerprocedure med henblik på at opkrævning må igangsættes. 
Euro Parking Collection plc, som er beliggende i Storbritannien, er Færdselsstyrelsens 
samarbejdspartner og udfører ovennævnte opgaver for FS. Overførsler til Storbritannien sker 
for tiden i henhold til Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien.  
Såfremt dit køretøj er indregistreret uden for EU, kan der i forbindelse med identifikationen og 
opkrævning ske overførsel af oplysninger til din hjemstat. Overførselsgrundlaget findes her i 
Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra d eller e, jf. art 49, stk. 4. 
 
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Oplysningerne fremkommer via det parkerede køretøjsregistreringsnummer. 
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 
Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på reglerne i forvaltningsloven, 
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offentlighedsloven, arkivloven og herunder principper om periodisering og dataminimering, når 
vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 
9. Retten til at trække samtykke tilbage 
Behandlingen af personoplysninger er ikke baseret på samtykke. Du kan derfor ikke benytte 
denne rettighed i forbindelse med Færdselsstyrelsens behandling af parkeringssager.  
 
10. 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 (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
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. 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har 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 eller lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden uden hindring. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
11. 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 . 

http://www.datatilsynet.dk/
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