
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vejledning om behandling af persondata til an- 

søgning om autorisation til installering, efter- 

syn, kontrol og reparation af takografer 
 

Persondata 

Vi er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os? 
 

Færdselsstyrelsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 

er dataansvarlige for behandlingen af de oplysninger, som vi har mod- 

taget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 

Færdselsstyrelsen 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

CVR: 27186386 

Telefon: 72218899 

E-mail: Info@fstyr.dk 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Telefon: +45 7221 8899 

Mail: info@fstyr.dk 

www.fstyr.dk 

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du al- 

tid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Søren Kristensen på 

følgende måder: 

E- mail: dpo@tbst.dk 

Telefon: 41 78 05 31 
 

Formålene og retsgrundlaget for behandling af personoplys- 

ninger 

Vi behandler dine personoplysningerne til følgende formål: 
 

 Personoplysningerne bruges til at vurdere, om installatøren, 

værkstedet, eller køretøjsfabrikanten eller dets ejer og/eller 

stedlig, daglig leder lever op til et vandelskrav. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger 

af: 
 

 Artikel 24, stk. 2, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets for- 

ordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer 

inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning 

(EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport 

og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestem- 

melser inden for vejtransport. 
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 § 6 i bekendtgørelse nr. 1318 af 22. november 2018 om auto- 

risation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af tako- 

grafer. 
 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 

 Vi behandler dit navn og de kontaktoplysninger, som du giver i 

forbindelse med ansøgning om autorisation til installering, ef- 

tersyn, kontrol og reparation af takografer. Vi behandler også 

dit cpr-nummer, da vi skal bruge det, for at kunne sikre at in- 

stallatøren, værkstedet, eller køretøjsfabrikanten eller dets ejer 

og/eller stedlig, daglig leder opfylder vandelskravet. 

 Vi behandler eventuelle oplysninger om strafbart forhold, som 

vi modtager fra Midt- og Vestjyllands Politi, Politiets 

Administrative Center, Kriminalregisteret. 
 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til føl- 

gende modtagere 

 Midt og Vestjyllands Politi, Politiets Administrative Center, 

Kriminalregisteret. 

 
Hvor personoplysningerne stammer fra 

Vi behandler de oplysninger, som du afleverer til os i forbindelse med 

ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og repara-

tion af takografer. 
 

Vi behandler ydermere de oplysninger, vi modtager fra Midt- og 

Vestjyllands Politi, Politiets Administrative Center, Kriminalregisteret 

i forbindelse med anmodning om at få oplysninger fra 

Kriminalregisteret. 
 

Opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores sagsbehandlingssystem 

og sletter dem forventeligt 5 år efter den seneste autorisations udløb. 
 

Dine rettigheder hvis der er afleveret personoplysninger om 

dig 

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 Færdsels- 

styrelsen. 
 

Ret til indsigt (indsigtsret) 
 

Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få 

en række oplysninger om behandlingen. 
 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
 

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. 
 

Ret til sletning 
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I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, 

inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling 
 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplys- 

ninger 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 lovlige be- 

handling af dine personoplysninger. 
 

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, Færdselsstyrelsen behandler dine personoplysninger 

på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsy- 

net.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

