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1 Login på IMI  

Når du bliver registreret i IMI, modtager du to automatiske e-mails, der informerer dig om din 

registrering. Den første er blot en bekræftelse af, at din konto er blevet oprettet, mens den anden 

indeholder et midlertidigt password, som du skal bruge til dit første login. 

Den person, der registrerede dig i systemet, skal informere dig om dit IMI-brugernavn uden for systemet. 

Du kan logge på IMI, så snart du har både dit brugernavn og det midlertidige password. IMI er tilgængelig 

via IMI-webstedet (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) eller via følgende direkte link: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. E-mailen med dit midlertidige password vil også indeholde et link 

til systemet. 

Når du logger på første gang, skal du angive dit personlige password og en 12-cifret sikkerhedskode. 

Brugerne skal overveje følgende anbefalinger:  

o Når du logger på med et midlertidigt password, er det vigtigt, at du indtaster brugernavnet og 

det midlertidige password manuelt, selv hvis felterne på loginskærmen er udfyldt på forhånd. 

Hvis din browser spørger, om du vil gemme dit password, skal du svare NEJ. 

o Brugeren skal først gennemføre login-processen med det midlertidige password (angiv dit 

password og din sikkerhedskode). Hvis du ønsker, at browseren skal gemme dit password, skal 

du logge ud og ind igen med det nye password. Igen bør du først indtaste brugernavnet og det 

nye password manuelt. Denne gang vil browseren igen spørge, om den skal gemme/huske 

passwordet. Denne gang kan du svare JA. 

o I brugernavne, passwords og sikkerhedskoder i IMI skelnes der mellem store og små 

bogstaver, og du skal altid være opmærksom på korrekt indtastning af store bogstaver. 

o Vi anbefaler kraftigt, at du indtaster midlertidige passwords manuelt for at undgå den uheldige 

fejl at kopiere yderligere tegn ind foran eller efter passwordet. 

o De midlertidige passwords består altid af 2 store bogstaver + 4 små bogstaver + 2 numeriske 

tegn (dvs. de første to bogstaver er altid store bogstaver – dette er vigtigt, da et stort O let kan 

forveksles med tallet 0, og et lille l kan nemt forveksles med et stort I) 

o De midlertidige passwords kan kun bruges til et enkelt login. Når du logger på med et 

midlertidigt password, skal du først angive et personligt password og derefter en 

sikkerhedskode. (For at lette anvendelsen kan du overveje at anbefale, at der indføres en simpel 

sikkerhedskode, som stadig opfylder reglerne – den vil være nemmere at indtaste ved 

efterfølgende login) 

I forbindelse med efterfølgende login skal du bruge dit personlige brugernavn, dit password og din 

sikkerhedskode.  

Hvis du har glemt dit IMI-brugernavn, dit password eller din sikkerhedskode, kan du kontakte andre 

kolleger, som også er registreret i IMI, og som har fået administratorrettigheder, eller du kan kontakte din 

nationale IMI-koordinator/Europa-Kommissionens IMI-støttetjenester. De kan fortælle dig dit brugernavn 

og nulstille dit password, hvis det er nødvendigt.  

Når dit password nulstilles, modtager du et nyt midlertidigt password, som giver dig mulighed for at logge 

på, og som skal ændres, på samme måde som hvis du loggede på IMI for første gang (se nærmere 

ovenfor).

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


2 Udveksling af oplysninger om fælles uddannelsestest af 
skiinstruktører 

Der er fastsat fælles uddannelsestest for skiinstruktører (i henhold til artikel 49b i direktiv 2005/36/EF) 

ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2019/907. I henhold til bestemmelserne i denne 

delegerede forordning skal den fælles uddannelsestest omfatte en test af skiinstruktørernes tekniske 

kunnen og en test, der attesterer skiinstruktørernes sikkerhedsrelaterede kompetencer.  

I henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2019/907 anerkender medlemslandene certifikater, der bekræfter, 

at den fælles uddannelsestest er gennemført på tilfredsstillende vis. Det er indlysende, at anerkendelsen 

af sådanne certifikater kræver administrativt samarbejde og gensidig bistand mellem medlemslandene 

som fastsat i artikel 8 og 56 i direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

IMI-systemet, der har eksisteret siden 2008, støtter allerede det administrative samarbejde om 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, men repræsentanter for medlemslandene og navnlig de 

enheder, der tildeler kvalifikationer til skiinstruktører, har givet udtryk for, at der er et behov for at få en 

enkel og nem måde at udveksle oplysninger om den fælles uddannelsestest på. Derfor er et særligt IMI-

modul baseret på IMI-registrenes tekniske funktionalitet blevet implementeret for at støtte og lette det 

administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger om fælles uddannelsestest for skiinstruktører. 

Ved hjælp af registerfunktionen kan der udveksles oplysninger uden unødige administrative byrder, med 

minimal indsats og uden risiko for at sende og modtage et urimeligt stort antal IMI-forespørgsler. Dvs. 

enheder, som skal kontrollere, at skiinstruktører opfylder kravene til den fælles uddannelsestest, vil 

sandsynligvis regelmæssigt kontrollere deres kvalifikationer på en næsten systematisk måde. Ved hjælp af 

registret skal IMI give mulighed for hurtig og nem kontrol af et positivt CTT-resultat, og myndighederne vil 

derfor ikke være nødt til at sende IMI-forespørgsler om sådanne kontroller og vil heller ikke skulle vente 

på at modtage svar på deres anmodninger. 

3 Samtykkeerklæring om behandling af skiinstruktørernes 
personoplysninger 

Før du deler personoplysninger om en skiinstruktør via IMI, er det obligatorisk at anmode om 

erhvervsudøverens samtykke til behandling af personoplysninger. Det er muligt i IMI at registrere data 

for en bestået teknisk test eller den samlede fælles uddannelsestest på grundlag af den tekniske test og 

sikkerhedstesten eller på grundlag af erhvervede rettigheder. Det er aldrig muligt at aktivere 

registreringerne (gøre dem synlige for andre IMI-brugere), hvis erhvervsudøverens samtykke ikke er 

blevet uploadet i systemet. 

Der er udarbejdet en skabelon på alle relevante sprog med henblik på registrering af erhvervsudøverens 

samtykke (se bilag I). Den underskrevne samtykkeformular skal uploades i IMI som supplement til alle de 

obligatoriske oplysninger i formularerne. Det er også muligt at downloade skabelonen direkte fra IMI-

systemet ved at følge trinnene nedenfor: 

 Opret et udkast til en registrering i IMI (du skal kun udfylde de felter, der er markeret med en rød 

*) 

 Gem registreringen (du får en advarselsmeddelelse med angivelse af, hvilke felter der skal 

udfyldes efterfølgende) 

 Klik på Print og vælg "Samtykkeformular for fælles uddannelsestest for skiinstruktører" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Vælg det sprog, du gerne vil bruge den skabelon, der skal genereres på (det er ikke nødvendigt at 

anmode om digital underskrift), og Bekræft 

 Gå til menuen Mine rapporter, og download den PDF-skabelon, du har genereret (den bør være 

det øverste dokument på listen) 

Myndighederne kan også anvende deres egne samtykkeformularer, hvis de gør det klart for 

erhvervsudøveren, at vedkommendes personoplysninger vil blive behandlet ved hjælp af IMI. 

4 Registrering og udveksling af oplysninger om skiinstruktører, der 
opfylder kravene til fælles uddannelsestest 

For at udveksle oplysninger om skiinstruktører, som har opfyldt kravene til den fælles uddannelsestest, 

dvs. bestået de nødvendige test, skal du vælge menuen Datalagre og registreringer/Opret registrering. 

Her er der to formularer afhængigt af, hvad du ønsker at registrere: 

 Skiinstruktører – Registrering af tekniske test – skal kun anvendes til at registrere det positive 

resultat af en teknisk test, som er nødvendig i tilfælde, hvor skiinstruktører efterfølgende skal 

bestå sikkerhedstesten eller kan undtages fra sikkerhedstesten, som kan kontrolleres af en anden 

enhed på et senere tidspunkt. (Nogle enheder må kun gennemføre tekniske test og vil derfor kun 

skulle registrere resultatet af disse.) 

 Skiinstruktører – Dokumentation for fælles uddannelsestest – skal anvendes til at registrere 

dokumentationen for den fælles uddannelsestest, herunder oplysninger om den tekniske test, 

hvor det er relevant. 

Hvis en enhed ikke blot har gennemført en teknisk test, men kan bekræfte, at skiinstruktører 

opfylder alle krav til den fælles uddannelsestest, skal kun denne formular udfyldes, og det er ikke 

nødvendigt at oprette en separat registrering af den tekniske test, da oplysninger om sidstnævnte 

er indarbejdet i denne fælles uddannelsestestformular. 

Felterne i formularen vises på en enkelt fane. For at registrere oplysninger skal du blot følge 

nedenstående trin: 

 Udfyld felterne på formularen, og klik derefter på Gem – systemet vil derefter gemme et 

"udkast" til registreringen. 

 Klik på Aktiver – denne handling vil gøre registreringen synlig for andre myndigheder. 

Når du opretter en registrering, skal du altid oplyse erhvervsudøverens fornavn og efternavn. Disse felter 

er obligatoriske og er markeret med en * (rød farve). 

Andre obligatoriske felter i formularen er markeret med en * (ravgul farve). Du kan gemme et udkast til 

en registrering, selv om du ikke har udfyldt alle de obligatoriske felter. Hvis dette er tilfældet, viser 

systemet en advarsel om, hvilke obligatoriske oplysninger der stadig mangler. I advarselsmeddelelsens 

pop op-vindue kan du klikke på JA, hvis du vil gemme det ufuldstændige udkast, eller på NEJ, hvis du 

foretrækker at færdiggøre registreringen, før du gemmer. 

Bemærk, at du kun kan "aktivere" registreringer, hvis alle obligatoriske felter udfyldes korrekt, og der 

er uploadet en samtykkeformular. 

I enkelte felter skal du uploade dokumenter (f.eks. dokumentation for kvalifikationen). Du kan også 

færdiggøre registreringen med fritekstinformation i feltet Yderligere oplysninger. I dette felt skal du altid 

sikre dig, at det valgte sprog i det øverste højre hjørne svarer til det sprog, du har skrevet din tekst på. 

Dette er nødvendigt for at sikre, at maskinoversættelse fungerer korrekt i IMI. (Rullemenuen med sprog 



svarer som standard til dit sessionssprog (det, der er valgt i øverste højre hjørne på din IMI-side). Hvis du 

skriver din tekst på dette sprog, behøver du ikke ændre det sprog, der er valgt til fritekstfelterne.) 

Når du aktiverer registreringen i IMI, vil systemet generere det unikke CTT-registrerings-ID, der består af 

"CTT-" efterfulgt af 9 alfanumeriske tegn. 

 Registrering af fuldførelsen af kravene til den fælles uddannelsestest på 

grundlag af de tekniske test, der er gemt i IMI 

Hvis du vil registrere, at kravene til den fælles uddannelsestest er opfyldt på grundlag af de tekniske 

undersøgelser, der er gemt i IMI, bør du begynde at oprette din IMI-registrering jf. nedenfor: 

 Åbn registreringen af den tekniske test i IMI (fra menupunktet "Søg efter 

formular/skiinstruktører – registrering af tekniske test") 

 Klik på knappen Genbrug data, og vælg formularen Skiinstruktører – dokumentation for fælles 

uddannelsestest (CTT) 

Systemet åbner en forhåndsudfyldt formular, hvor du blot skal udfylde de manglende oplysninger. 

Bemærk, at når du i feltet Krav til den fælles uddannelsestest opfyldt vælger Baseret på tekniske og 

sikkerhedsmæssige tests, der er bestået af erhvervsudøveren, vil systemet også indlæse detaljerne i den 

tekniske test fra den tidligere oprettede IMI-registrering. 

Når du har udfyldt formularen, skal du blot gemme og derefter aktivere registreringen i IMI. 

 Scenarier for registrering af krav til den fælles uddannelsestest 

De to IMI-formularer (registrering af teknisk test og dokumentation for fælles uddannelsestest) skal 

anvendes afhængigt af, hvad der skal registreres. I princippet indføres med den delegerede forordning en 

"standardprocedure" for at drage fordel af princippet om automatisk anerkendelse, hvilket betyder, at 

skiinstruktører først skal bestå en teknisk test og derefter en sikkerhedstest. 

Derudover giver den delegerede forordning yderligere to muligheder, som omfatter undtagelser fra dele 

af den fælles uddannelsestest samt visse erhvervede rettigheder. Alle muligheder og brugen af de 

relevante formularer vil blive forklaret nærmere nedenfor. 

4.2.1 Standard 

Som standard skal skiinstruktører først bestå den tekniske test og derefter sikkerhedstesten. I praksis 

ansøger en skiinstruktør om deltagelse i en teknisk test hos en organiserende enhed. Organiserende 

enheder kan frit beslutte, hvordan dette skal ske, da dette ikke er reguleret af den delegerede forordning. 

Erhvervsudøveren inviteres til en teknisk test, og når han/hun har bestået den, kan den organiserende 

enhed oprette en registrering i IMI, der bekræfter dette. Dette gøres ved at udfylde formularen: 

Skiinstruktører – registrering af tekniske test 

Hvis den samme organiserende enhed umiddelbart efter den beståede tekniske test også organiserer 

sikkerhedstesten, er det ikke nødvendigt at oprette registreringen af den tekniske test. I dette tilfælde er 

det tilstrækkeligt at oprette én registrering ved at udfylde formularen Skiinstruktører – dokumentation 

for fælles uddannelsestest (CTT) i IMI. I dette tilfælde er det vigtigt, at den relevante værdi vælges i feltet 

"Krav til den fælles uddannelsestest opfyldt" på den relevante form: Baseret på tekniske og 

sikkerhedsmæssige test, der er bestået af erhvervsudøveren. 

Hvis en erhvervsudøver beslutter at tage den tekniske test med en organiserende enhed, men fortsætter 

med sikkerhedstesten med en anden enhed, eller hvis han/hun beslutter at udføre sikkerhedstesten på et 

senere tidspunkt, skal registreringen af den tekniske test oprettes, da det fremtidige bevis for den fælles 

uddannelsestest vil blive udstedt på grundlag heraf. 



I sidstnævnte tilfælde ansøger en skiinstruktør om deltagelse i en sikkerhedstest hos en organiserende 

enhed, som frit kan beslutte, hvordan testen skal tilrettelægges, da dette ikke er reguleret af den 

delegerede forordning. I praksis bliver erhvervsudøveren inviteret til en sikkerhedstest, og når den er 

bestået, opretter enheden en registrering i IMI, der dokumenterer, at den fælles uddannelsestest er 

bestået af erhvervsudøveren. (Se afsnit “Registrering af fuldførelsen af kravene til den fælles 

uddannelsestest på grundlag af de tekniske test, der er gemt i IMI”) 

4.2.2 Undtagelser 

Denne mulighed er for erhvervsudøvende, der kan drage fordel af undtagelser. Undtagelserne omfatter 

en tidligere bestået Eurotest eller et tilstrækkeligt antal FIS-points, der fritager personen for at skulle 

gennemføre den tekniske test, samt en tidligere bestået Eurosecurity-test, der fritager for at skulle 

gennemføre sikkerhedstesten.  

I praksis ansøger en skiinstruktør om at deltage i en teknisk test eller en sikkerhedstest hos en 

organiserende enhed, afhængigt af hvilken del af den fælles uddannelsestest, han/hun mangler. 

Organiserende enheder kan frit beslutte, hvordan dette skal ske, da dette ikke er reguleret af den 

delegerede forordning. Erhvervsudøveren inviteres til en teknisk test eller en sikkerhedstest, og når den er 

bestået, opretter den organiserende enhed en registrering i IMI, der dokumenterer, at erhvervsudøveren 

har bestået den fælles uddannelse. 

I dette scenarie skal den organiserende enhed kun udfylde formularen Skiinstruktører – dokumentation 

for fælles uddannelsestest (CTT) i IMI og efter gennemførelsen aktivere posten. Det er dog vigtigt at 

vælge den relevante undtagelse i feltet Krav til den fælles uddannelsestest opfyldt for den relevante 

undtagelse: Baseret på tidligere bestået Eurotest eller et tilstrækkeligt antal FIS-point/Baseret på 

tidligere bestået Eurosecurity-test. 

4.2.3 Erhvervede rettigheder 

Denne mulighed er for erhvervsudøvende, der kan drage fordel af erhvervede rettigheder. Erhvervede 

rettigheder sikres for: 

  En skiinstruktør, der enten tidligere har nydt godt af aftalememorandummet, eller som tidligere 

har bestået både Eurotesten og Eurosecurity-testen 

eller 

 en skiinstruktør, der kan dokumentere erhvervserfaring på mindst 200 dage i løbet af de 5 år, der 

går forud for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2019/907, og som besidder en 

kvalifikation fra et land, der ikke har underskrevet aftalememorandummet. 

På grundlag af den delegerede forordning skal hjemmemyndigheden vurdere, om en erhvervsudøver er 

berettiget hertil.  

I praksis ansøger en skiinstruktør om erhvervede rettigheder hos den pågældende hjemmemyndighed, 

som frit kan beslutte, hvordan dette skal tilrettelægges, da det ikke er reguleret af den delegerede 

forordning. Når der er foretaget en vurdering fra hjemmemyndighedens side, opretter hjemmyndigheden 

dokumentation i IMI. 

I dette scenarie skal den organiserende enhed kun udfylde formularen Skiinstruktører – dokumentation 

for fælles uddannelsestest (CTT) i IMI og aktivere posten herefter. Det er dog vigtigt, at du vælger den 

relevante værdi i feltet Krav til den fælles uddannelsestest opfyldt for den relevante undtagelse på 

formularen: Baseret på erhvervede rettigheder. Desuden skal du i feltet Erhvervede rettigheder baseret 

på også vælge, hvad der er relevant: Aftalememorandum/Tidligere bestået Eurotest- og Eurosecurity-

test/Erhvervserfaring på mindst 200 dage i løbet af de 5 år, der går forud for ikrafttrædelsen af 

delegeret forordning (EU) 2019/907 



4.2.4 Dokumentation for at være omfattet af den fælles uddannelsestest 

Når formularen Skiinstruktører – dokumentation for fælles uddannelsestest (CTT) er udfyldt, og 

registreringen er aktiveret i IMI, vil erhvervsudøveren få sit eget personlige referencenummer som 

dokumentation for, at vedkommende opfylder kravene til den fælles uddannelsestest 

 ved at have bestået begge dele af den fælles uddannelsestest, herunder relevante undtagelser 

 baseret på erhvervede rettigheder. 

Systemet vil altid generere et unikt ID for dokumentationen. Med dette ID kan han/hun drage fordel af 

automatisk anerkendelse. Du kan generere og udskrive en PDF-fil af beviset eller sende den til 

erhvervsudøveren. 

IMI-registreringen vil være den eneste og endelige dokumentation for at være dækket af den fælles 

uddannelsestest baseret på "alle 3 muligheder". Hvis en skiinstruktør ansøger om anerkendelse med 

henblik på etablering eller afgiver en erklæring om midlertidig levering af tjenesteydelser, kan han eller 

hun nøjes med at indsende det unikke referencenummer.  

Værtsmyndighederne kan derefter slå erhvervsudøveren og dennes registrering i IMI op for at se, om han 

eller hun er omfattet af automatisk anerkendelse, hvilket udelukker enhver form for kontrol af 

kvalifikationer. (Se afsnittet Deaktivering af IMI-registreringer) 

5 Opdatering eller ændring af IMI-registreringer efter aktivering 

Efter aktivering af en registrering i IMI, vil du stadig kunne se knappen Rediger , som, hvis du trykker på 

den, giver mulighed for at redigere ikkekritiske oplysninger i registreringen, såsom kontaktoplysninger for 

erhvervsudøveren eller for den enhed, der udsteder kvalifikationen eller de supplerende oplysninger, 

du har givet. Hvis du ønsker at ændre dem, skal du blot klikke på Rediger, foretage de nødvendige 

ændringer og klikke på Gem. 

Hvis du ønsker at redigere eller ændre kritiske/centrale oplysninger i registeret, skal du oprette en ny 

version af det ved at klikke på Ny version. 

 Du skal i fritekst kort begrunde, hvorfor du opretter den nye version. 

 Foretag de nødvendige ændringer i en udfyldt formular, og gem den nye version af 

registreringen. 

 Til sidst skal du aktivere udkastet til den nye version, som automatisk vil deaktivere den tidligere 

version af registreringen, som ikke længere vil være synlig for nogen anden enhed end din egen. 

Når du opretter en ny version, vil IMI-registreringsnummeret fortsat være det samme med tilføjelsen 

a.2/.3/.4 osv., som erstatter den tidligere tilføjelse .1/.2/.3 i registreringsnummeret. Den nye version af 

registreringen vil imidlertid have et nyt, unikt CTT-registrerings-ID. 

6 Deaktivering af IMI-registreringer 

IMI-modulet gør det også muligt at deaktivere IMI-registreringerne. (Du kan se status for en registrering 

på fanebladet Administrative oplysninger i den fulde visning samt i listen med søgeresultater.) Du skal 

deaktivere registreringer i IMI, hvis de ikke længere er gyldige, eller af en anden grund ikke længere skal 

være synlige for andre enheder i dit eget eller andre medlemslande. 

Inaktive registreringer kan kun findes via søgefunktionen og kun af ejeren af registreringen, dvs. den 

enhed, der har oprettet og deaktiveret registreringen i IMI. Bemærk, at hvis du vælger at deaktivere en 

registrering i IMI, skal du i fritekst begrunde hvorfor. 



Funktionen Genbrug data vil også være tilgængelig for inaktive (deaktiverede) registreringer i en periode 

på 6 måneder efter deaktivering. Det er derfor muligt at tage en eksisterende registrering, selv om den er 

inaktiv, og genindføre dataene i en ny registrering senest seks måneder efter deaktiveringen. 

7 Sletning af personoplysninger i IMI 

Deaktivering af en registrering i IMI anses for at være den formelle afslutning på den administrative 

procedure, og derfor vil personoplysninger fra inaktive (deaktiverede) registreringer af hensyn til 

databeskyttelsen blive blokeret seks måneder efter deaktiveringen og derefter slettet efter 18 måneder. 

8 Dokumentation for den fælles uddannelsestest eller registreringer 
af den tekniske test i IMI – søgning i IMI og dashboardet 

Nyligt aktiverede poster er let tilgængelige fra IMI-dashboardet (startsiden efter login). Du skal blot klikke 

på den tilsvarende række i feltet Datalagre og registreringer. Det samme felt giver også hurtig adgang til 

udkast til registreringer fra din egen enhed, som endnu ikke er blevet aktiveret. 

Den bedste måde at finde og kontrollere dokumentation for den fælles uddannelsestest eller 

registreringer af tekniske test er imidlertid via menupunktet Datalagre og registreringer/Søg efter 

formular: 

 Vælg den relevante formular afhængigt af, hvad du søger efter 

 Angiv de mest relevante søgekriterier (f.eks. efternavn/CTT-registrerings-ID), og klik på Søg. 

 Åbn i søgeresultatlisten detaljerne for registreringen, hvis forhåndsvisningen nederst på skærmen 

ikke giver dig tilstrækkelige oplysninger. 

For visse søgekriterier er det tilstrækkeligt at indtaste en streng på 3-4 tegn – vær dog opmærksom på 

specialtegn i navne osv., da søgningen kun vil give nøjagtige match. 

Når resultatet af din søgning vises, kan du eksportere det i Excel ved at klikke på den pågældende knap 

over listen. Eksporten leveres og kan downloades under menupunktet Mine rapporter. 

Du kan også hente registreringerne via undermenuen "Søg i alle formularer" under "Datalagre og 

registreringer", men dette giver kun et meget begrænset antal søgekriterier, så det anbefales at søge med 

undermenuen "Søg efter formular". 

9 Udarbejdelse af en PDF-rapport for en IMI-registrering 

Det er muligt at generere PDF-rapporter med alle registrerede oplysninger. Denne PDF-rapport kan 

bruges som et certifikat i henhold til artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/907 og bør sendes til den 

pågældende skiinstruktør. Skiinstruktører har til enhver tid ret til at anmode om en ny kopi af dette 

dokument. PDF-rapporten kan enten printes eller gemmes eksternt. Desuden kan PDF-rapporter 

genereres på et hvilket som helst officielt EU-sprog og kan også omfatte en digital signatur, der beviser, at 

PDF'en blev downloadet fra IMI-systemet. 

Sådan genererer du en PDF-rapport for en registrering: 

 Klik i den fulde visning af en individuel IMI-registrering på Print (med et PDF-ikon), og vælg IMI-

print (vises som CTT-registrering (IMI-udskrift)/Registrering af teknisk test (IMI-

udskrift)/Registrering af teknisk test (IMI-udskrift) 

 I pop-up-vinduet skal du vælge det sprog, du ønsker at oprette PDF-rapporten på, og afkrydse 

feltet, hvis du har brug for en digital signatur fra IMI-systemet. 



 Når du klikker på OK, genererer systemet en PDF-fil, der leveres og kan downloades under 

menupunktet Mine rapporter. 

10 Brug af maskinoversættelse til fritekstinformation 

Formularerne til registrering af positive resultater af tekniske test af skiinstruktører og dokumentation for 

den fælles uddannelsestest kan kun omfatte fritekstinformation, der kan oversættes, i feltet Yderligere 

oplysninger. Hvis der er indsat tekst i dette felt, kan du bruge maskinoversættelse til at oversætte den. 

Klik på talebobleikonet ved siden af teksten og sprogkoden, vælg det sprog, du gerne vil oversætte, og 

vent, indtil oversættelsen vises nedenfor. (Dette kan tage 30-60 sekunder afhængigt af tekstens længde, 

det valgte sprog og eTranslation-tjenesten, der leverer maskinoversættelsen.) Alternativt kan du også 

klikke i banneret på Oversæt alt-knappen, men så kan du ikke vælge sprog, og oversættelsen returneres 

på din skærms sprog, som det er angivet øverst til højre på din browsers faneblad. 

VIGTIGT! 

I forbindelse med kurser og test må du kun anvende uddannelsesdatabasen. Testcases og forsøg bør 

aldrig oprettes i det virkelige system, da de vil påvirke statistikkerne. IMI Helpdesk sletter alle 

identificerede testcases fra det virkelige IMI-system uden forudgående varsel. 

 



Bilag I – Skabelon til samtykkeerklæring  

Samtykkeerklæring for den fælles uddannelsestest for skiinstruktører 

Jeg giver hermed samtykke til, at nedenstående kompetente enhed må behandle mine personlige 

oplysninger ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (IMI) som beskrevet i denne 

samtykkeerklæring og i IMI-register DPR-EC-003731. Oplysningerne behandles for at kunne at registrere, at 

jeg er omfattet af princippet om automatisk anerkendelse, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) 2019/907, og for at kunne udveksle disse oplysninger med andre medlemslandes 

kompetente enheder på baggrund af det administrative samarbejde og den gensidige bistand mellem 

medlemslandene som fastsat i artikel 8 og 56 i direktiv 2005/36/EF.  

Oplysninger om den kompetente enhed: 

Navn på den kompetente enhed: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-mailadresse: 

Personoplysninger og dokumenter, som registreres og behandles med mit samtykke:  

 Identifikationsoplysninger (navn, fødselsdato, fødested, evt. nationalt skiinstruktørnummer)  

 Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, telefonnummer) 

 En kopi af relevant kvalifikation i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/907 

 Hvis det er relevant, resultaterne af teknisk test og/eller sikkerhedstest 

 Hvis det er relevant, bevis for en undtagelse eller erhvervede rettigheder i henhold til 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/907. 

Med min underskrift på denne formular giver jeg mit samtykke. Jeg bekræfter, at jeg er indforstået med, 

at mine oplysninger behandles som angivet ovenfor. 

Jeg bekræfter ligeledes, at jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid frit kan trække mit samtykke tilbage, 

hvis jeg f.eks. ikke længere ønsker, at mine personoplysninger udveksles. I så fald forbliver alle 

behandlingsaktiviteter, som er baseret på mit samtykke, og som fandt sted, før jeg trak mit samtykke 

tilbage, gyldige, men mine personoplysninger må ikke længere anvendes til yderligere udveksling, da de 

blokeres og slettes fra IMI-systemet, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012. 

 

 

Fornavn, efternavn: 

 

Sted, dato: 

 

Underskrift: 

Personoplysningerne i denne samtykkeerklæring opbevares som bevis på samtykke. For at kunne udøve 

dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 skal du kontakte den kompetente enhed med 

ansvar for behandlingen. 

                                                             
1 Den databeskyttelsesansvarliges register (DPO), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373

