
Godkendelsescertifikat for vejtransportmiddel, der 
anvendes til lange transporter af dyr 
jf. artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1/2005. 

Certificate of approval of means of transport by road for long journeys 
pursuant to Article 18(2), Council Regulation No 1/2005.  

1. Licensnummer:
License number:

 Fabrikat: 
 Make: 

  Stelnr.: 
  (Vehicle) Identification number: 

  Registreringsnummer:      Køretøj   Container 
   Registration number:       Vehicle   Container 

1.2  Udstyret med satellitnavigationssystem      Ja    Nej 
  Equipped with navigation system:   Yes   No 

2. Kategorier af dyr, der må transporteres
Types of animals allowed to be transported:

Heste   Kalve   Geder    Svin 
 Horses  Calves  Goats  Pigs 

   Kvæg  Får  Lam   Andre 
  Cattle   Sheep    Lambs  Others 

3. Areal i m2/dæk
Areal in m2/deck

Dæk 1: 
Deck 1:

Dæk 2: 
Deck 2:

Dæk 3: 
Deck 3:

Dæk 4: 
Deck 4:

Dæk 5: 
Deck 5:

Dæk 6: 
Deck 6:

4. Dette certifikat er gyldigt indtil:
This autorisation is valid until:

5. Udstedende organ
Body issuing the certificate

5.1   Navn: 
 Name: 

 Adresse: 
 Address:

5.2 Tlf.: 
Telepone: 

5.3 Fax: 
Fax:

5.4 E-mail: 
E-mail:

5.5 Dato: 
Date: 

5.6 Sted 
Place:

5.7 Stempel: 
Stamp: 

5.8 Navn og underskrift: 
Name and signature: 
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Notat

Persondatabeskyttelse 

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det føl-
gende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysnin-
ger, 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 udstedelse af god-
kendelsescertifikater for vejtransportmiddel, der anvendes til lange 
transporter af dyr 
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Notat 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger 
af: 

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport (BEK nr. 1729 
af 21. december 2006) 

Kategorier af personoplysninger 
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Køretøj/bil, navn, adresse, telefonnummer, fax og e-mail 

Modtagere eller kategorier af modtagere  
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgen-
de modtagere: 

Færdselsstyrelsen og Fødevarestyrelsen 

Opbevaring af dine personoplysninger 
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigs-
arkivet 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 for-
hold 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 
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Notat 

 

 

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. 

 

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 Da-
tatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
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