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Fartøjsoplysninger

$QV¡JQLQJHQRPKDQGOHU NU\GVDI

+DYQHNHQGLQJVQU
)DUW¡MHWVQDYQ:
)DUW¡MHWV(8LGHQW.:
5DGLRNDOGHVLJQDO:

-HJDQV¡JHURPWLOODGHOVHWLO
GLJLWDOLQGVHQGHOVHDI
3DSLUORJERJVEODGH
/DQGLQJVHUNO ULQJHU

Vigtig information:
• 'HUNDQNXQV¡JHVWLOODGHOVHWLOGLJLWDOLQGVHQGHOVHDISDSLUORJERJVEODGHRJHOOHUODQGLQJVHUNO ULQJHUWLOIDUW¡MHUXQGHUPHWHU
• Tilladelsen giver ansøgeren ret til at scanne eller affotografere fartøjets logbogsbladeRJHOOHUODQGLQJVHUNO ULQJHU og sende dem
digitalW tilFiskeristyrelsen.
• DeQGLJLWDOHYHUVLRQDI logbogsbladHWODQGLQJVHUNO ULQJHQ skal indsendes enten som en PDF-fil eller et jpeg-billede.
• Tjek ELOOHGNYDOLWHWHQ inden logbogsbladet RJHOOHUODQGLQJVHUNO ULQJHQsendes
• Indsendelsesfristen er 48 timer efter landing.
• 'HQGLJLWDOHYHUVLRQVHQGHVWLOHQWHQLQVSHNWRUDWYHVW#ILVNHULVW\UHOVHQGNHOOHULQVSHNWRUDWRHVW#ILVNHULVW\UHOVHQGN
• De originaleSDSLUYHUVLRQHUJHPPHV, og skal sendes VRPDOPSRVW én gang om måneden til dLn lokalH afdeling af Fiskeristyrelsen.
• Adresserne på de lokale afdelinger, aflæses herunder og på det tilhørende kort.

Farven i firkanterne svarer til afdelingernes kontrol-område på
kortet, som findes på bagsiden af dette tilmeldingsskema.
 Afdelingen i Frederikshavn
Sandholm 10, 9900 Frederikshavn
 Afdelingen i Nykøbing Mors
N.A. Christensensvej 40, 7900 Nykøbing Mors
 Afdelingen i Hvide Sande
Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel

Fiskeristyrelsens stempel: IRUEHKROGW)LVNHULVW\UHOVHQ

 Afdelingen i Ringsted
Frejasvej 1, 4100 Ringsted
Ringsted modtager alle tilmeldinger fra følgende
afdelinger i Inspektorat Øst:
x
Afdelingen i Randers
Haraldsvej 60, 2. sal, 8960 Randers SØ.
x
Afdelingen i Kolding
Eltangvej 230, 6000 Kolding
x

Afdelingen i Rønne
Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne

'DWR og VWHG for godkendelse: IRUEHKROGW)LVNHULVW\UHOVHQ
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Ansøgers underskrift:

Fiskeristyrelsen Â Nyropsgade 30 Â 1780 København V
Tlf.: +45 7218 5600 Â www.fiskeristyrelsen.dk Â mail@fiskeristyrelsen.dk

Kontrollørs underskrift: IRUEHKROGW)LVNHULVW\UHOVHQ
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Nummer: 1

Vigtig information om dine personlige oplysninger
Denne ansøgning kræver, at du afgiver nogle personlige oplysninger såsom bl.a. navn og adresse.
Oplysningerne bruges som udgangspunkt ikke til andre formål, herunder forskning, og oplysningerne gives alene
videre til andre, såfremt dette følger af reglerne om offentlighed i forvaltningen, eller det i øvrigt er i
overensstemmelse med reglerne for udlevering af oplysninger, herunder bl.a. reglerne i databeskyttelsesloven.
Inden du udfylder denne ansøgning, skal du vide, at Fiskeristyrelsen arkiverer de oplysninger, som du indtaster
elektronisk. Oplysningerne gemmes, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven.
Eventuelle papirversioner af ansøgningen, vil blive destrueret efter 5 år, men inden da vil der blive taget en elektronisk
kopi, som Fiskeristyrelsen ligeledes gemmer, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og
arkivloven.
Hvis du ikke ønsker, at Fiskeristyrelsen gemmer dine personlige oplysninger, mister du desværre muligheden for at
ansøge, uanset hvilken ansøgningsform du vælger.
Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger Sn)LVNHULVW\UHOVHQV
KMHPPHVLGHKWWSVILVNHULVW\UHOVHQGNRPILVNHULVW\UHOVHQGDWDEHVN\WWHOVH
Fiskeristyrelsen 2020

