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Tilladelse til indhentning af personlige oplysninger
I forbindelse med udstedelsen af dit luftfartscertifikat, skal Trafikstyrelsen indhente oplysninger om dine personlige forhold, som er registreret i Det Centrale Kriminalregister.
Ifølge forvaltningslovens § 29 må det kun ske, hvis du har givet samtykke til det. Du bedes derfor underskrive den vedlagte samtykkeerklæring, og sende den tilbage til os snarest muligt.
Du hører herefter kun fra Trafikstyrelsen, hvis oplysningerne om dine personlige forhold
har betydning i forhold til udstedelsen af dit luftfartscertifikat.
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SAMTYKKEERKLÆRING
Undertegnede giver herved samtykke til, at Trafikstyrelsen indhenter oplysninger fra Det
Centrale Kriminalregister angående sager om overtrædelser af færdselslovgivningen samt
lov om euforiserende stoffer, samt ret til at indhente underliggende relevante akter, som
domstolene eller politiet er i besiddelse af, såsom domme, vedtagne tilkendegivelser, politirapporter med videre, til brug for Trafikstyrelsens vurdering af, hvorvidt jeg opfylder
kravene i luftfartslovens § 35, stk. 4, jf. bestemmelser om certificering generelt, BL 6-03,
pkt. 3.4.
Indholdet af Luftfartslovens § 35, stk. 4, samt BL 6-03, pkt. 3.4, fremgår af erklæringens bagside.
Oplysninger om personer, der har certifikat til at gøre tjeneste på et luftfartøj eller i anden
stilling, som transportministeren har bestemt, registreres i Det Centrale Kriminalregister.
Registret indeholder oplysning om personer, for hvem der gælder særlige vandelskrav, og
hvor det af hensyn til udførelse af hvervet er nødvendigt at sikre, at vandelskravene fortsat opfyldes. Der registreres oplysning om personnummer, navn, fødselsregistreringssted
og statsborgerskab. Rigspolitichefen er dataansvarlig for registeret.
De indhentede oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister registreres i Trafikstyrelsens
register (T-systemet) tillige med andre oplysninger af betydning for udøvelse af certifikatrettigheder. Trafikstyrelsen er dataansvarlig for registeret. De registrerede oplysninger videregives ikke.
Fremsætter den registrerede begæring herom, skal der gives den registrerede indsigtsret, jf. Persondatalovens § 31, stk. 1.

Fornavn(e):
(Udfyldes med blokbogstaver)
Efternavn:
(Udfyldes med blokbogstaver)
CPR-nr. (dansk):
Uden dansk CPR-nr., skriv fødselsdato (dag/måned/år):
Nationalitet:
Dato:

Køn:
Underskrift:

For Trafikstyrelsen:
(kontorfuldmægtig)
Sagsnummer/reference:

Kvinde

Mand

Samtykkeerklæring (bagside)

Luftfartslovens § 35, stk. 4:
”Certifikat kan nægtes den, der er dømt for et strafbart forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af certifikatet, jf. straffelovens § 78.”

Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt,
pkt. 3.4:
”Statens Luftfartsvæsen kan nægte at udstede certifikat til en person, som efter luftfartsvæsenets skøn ikke kan anses for ædruelig”.
Anm.: Forinden certifikat eller bevis udstedes undersøger Statens Luftfartsvæsen, hvorvidt
ansøgeren har været i besiddelse af certifikat eller bevis, som er inddraget administrativt,
eller som er frakendt ubetinget i medfør af luftfartslovens § 150. Endvidere undersøges det
ved indhentning af erklæring fra politiet eller på anden måde, om den pågældende har været i besiddelse af kørekort til motordrevet køretøj, der er inddraget administrativt, om retten til at føre et sådant køretøj er frakendt i medfør af færdselslovens § 125, samt om der
foreligger oplysninger, der tyder på, at den pågældende på grund af manglende fysisk eller
psykisk egnethed eller på grund af manglende ædruelighed ikke opfylder betingelserne for
at erhverve certifikat eller bevis.
(Trafikstyrelsen er i dag Statens Luftfartsvæsen)

Lov om behandling af personoplysninger § 31, stk. 1:
”Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende
meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne
oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,
1)
1)
2)
3)

hvilke oplysninger der behandles,
behandlingens formål,
kategorierne af modtagere af oplysningerne og
tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer”.

