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Tilladelse til indhentning af personlige oplysninger
I forbindelse med udstedelsen af dit luftfartscertifikat, skal Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen 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 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis oplysningerne
om dine personlige forhold har betydning i forhold til udstedelsen af dit
luftfartscertifikat.
Venlig hilsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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SAMTYKKEERKLÆRING
Undertegnede giver herved samtykke til, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
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
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 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 Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens register (T-systemet) tillige med andre oplysninger af
betydning for udøvelse af certifikatrettigheder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er
dataansvarlig for registeret. De registrerede oplysnin-ger 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):
Køn:

Nationalitet:
Dato:

Kvinde

Mand

Underskrift:

For Trafikstyrelsen:
(kontorfuldmægtig)
Sagsnummer/reference:
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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.
(Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 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”.
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Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.
Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af
de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid
velkommen til at kontakte os eller Transport-, Bygnings- og Boligministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:
Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@tbst.dk
CVR-nr.: 27186386
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Samtykkeerklæring til indhentelse af personlige oplysninger i Det Centrale Kriminalregistret
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Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
Hjemlen er samtykke
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
CPR nummer, og evt. oplysninger om straf som fremsendes fra Det
Centrale Kriminalregister
Navn
Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
I forbindelse med tilsyn med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsudøvelse, kan EASA (European Aviation Safety Agency) kræve
at få dokumenter med dine persondata udleveret som led i tilsynet.
EASA er hjemmehørende i Tyskland.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale
organisationer
I forbindelse med tilsyn med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsudøvelse, kan ICAO (International Civil Aviation Organization)
kræve at få dokumenter med dine persondata udleveret som led i tilsynet. ICAO er en FN-organisation hjemmehørende i Canada.

Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet 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.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan
du gøre ved at kontakte os via kontaktoplysningerne som fremgår
ovenfor.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, har det først virkning
fra tidspunkt vi modtager tilbagetrækningen af dit samtykke. Tilbagetrækningen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
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Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold 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
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 Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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