ANSØGNING OM ID-KORT TIL

BILLUND AIRPORT

ANSØGNING OM ID-KORT SAMT FARVEBILLEDE AF PAS/KØREKORT SENDES VIA MAIL TIL
GODKENDELSER@BLL.DK (ALTERNATIVT MED POST TIL HOVEDVAGTEN). ANSØGEREN SKAL HAVE
GENNEMGÅET SECURITY AWARENESS PÅ WWW.E-BLL.DK OG VÆRE GODKENDT AF POLITIET, INDEN
DER KAN UDSTEDES ID-KORT.

Billund Lufthavn
HR
Passagerterminalen 10
7190 Billund

Id-kortnummer/Personalenummer

SAMTYKKEERKLÆRING
Billund Lufthavn A/S, Passagerterminalen 10, 7190 Billund, CVR-nr. 23 43 31
18 er ansvarlig for og opbevarer personoplysninger om dig i
overensstemmelse med persondataforordningen. Billund Lufthavn A/S er jf.
forordningens art. 6, stk. 1, litra c forpligtet til at registrere en række
oplysninger, når du får udleveret et id-kort. Billund Lufthavn A/S træffer
passende foranstaltninger for, at dine personoplysninger bliver behandlet
sikkert.

DER ANSØGES OM ID KORT TIL NEDENNÆVNTE PERSON
Navn

Jeg giver herved mit samtykke til, at Billund Lufthavn videresender denne
samtykkeerklæring til Politiet. Politiet indhenter oplysninger om mig fra
CPR-registret (bekræftelse af identitet) samt Politiets registre, herunder
evt. udenlandsk Politis registre til brug for vurderingen af, hvorvidt jeg kan
få udstedt adgangshjemmel til Billund Lufthavns afspærrede og/eller
sikkerhedsbeskyttede område, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 979 af 28.
september 2004. Politiet søger i Politiets registre efter oplysninger om
eventuelle strafbare forhold, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen.

Adresse
Postnummer og by
CPR nummer

Du har som registreret en række rettigheder ifølge
databeskyttelsesforordningen, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret
til bl.a. at få dine personoplysninger rettet eller slettet. Du har samtidig i
visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse vores
behandling af dine personoplysninger.

Ansøgers mail og telefon
Firma/Afdeling
BAGGRUNDSKONTROL (UDFYLDES AF FIRMA)

 Alle personer i firmaet, der har behov for et id-kort til Billund
Lufthavn, skal have gennemført en baggrundskontrol med
tilfredsstillende resutat, inden id-kortet kan udstedes jf.
EU forordning 2015/1998 pkt. 11.0.3; 11.1.3 og pkt. 11.1.5.

Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du
kan finde kontaktoplysningerne til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Jeg er indforstået med, at denne samtykkeerklæring er gældende,
så længe jeg er ansat i

TJENESTLIGT- OG/ELLER DRIFTSMÆSSIGT BEHOV FOR ADGANG (UDFYLDES AF FIRMA)







A – Afgangshallen (C-SRA)
B – Bagagesorteringen (C-SRA)
C – Cargo Center Billund (Airside)
F – Forplads i Nord og Syd (C-SRA og airside)
Golf – Golfområdet afkrydses kun, hvis der ikke er behov for
Adgang til de andre områder (Airside)

BÆRETILLADELSE TIL VÅBEN (UDFYLDES AF FIRMA)

Ansøger er godkendt til erhvervsmæssig transport af våben og
Ammunition og godkendelse er fremsendt til BLL inden for de
seneste 5 år.
 1 (Våben)

Firma

Dato

Underskrift

LUFTFARTSLOVEN § 70, 2. PKT.:
”Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om, at der kun til personer,
der er godkendt af Politiet, kan udstedes generel adgangshjemmel til
lufthavnens afspærrede område”

BILAG TIL FORORDNING (EF) NR. 300/2008 BILAG, PKT. 1.2.4 JF.
IMPLEMENTERINGSFORORDNINGEN 1998/2015, BILAG, PKT. 1.2.3.1:
”Enhver person, herunder medlemmer af flybesætning, skal have
gennemgået baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden
vedkommende kan få udstedt et flybesætnings- eller et lufthavns-id-kort,
der giver mulighed for uledsaget adgang til securitybeskyttede områder.”

ID-KORT BESTILT AF (UDFYLDES AF FIRMA)

Navn

”Et flybesætnings-id-kort til et EU-luftfartsselskabs besætningsmedlem og
et lufthavns-id-kort må kun udstedes til en person, som har et operationelt
behov, og som har gennemgået en baggrundskontrol efter punkt 11.1.3 med
et tilfredsstillende resultat.”

E-mailadresse

Telefon (direkte)

UDDRAG AF § 4 I BEKENDTGØRELSE NR. 979 AF 28. SEPTEMBER 2004:
Stk. 1: ”Generel adgangshjemmel (lufthavns id-kort) til flyvepladsens
afspærrede område må kun udstedes til personer, der er godkendt af
Politiet.”

SE-NR/CVR-NR

Stk. 2: ”Adgangshjemmel af mere end en dags varighed til flyvepladsens
sikkerhedsbeskyttede område, må kun udstedes til personer, der er
godkendt af Politiet.”

Dato

Firmastempel & Underskrift

UDFYLDES AF BILLUND LUFTHAVN
 Godkendt af politi
Dato
Security Awareness
Forevist legitimation (art)

Initialer
 Gennemgået

Dato:
Initialer:

Stk. 4: ”Der kan uanset reglerne om udstedelse af adgangshjemmel i
modelsikkerhedsplanen for flyvepladser i ubegrænset omfang udstedes
adgangshjemmel af en dags varighed til repræsentanter for pressen, hvis de
pågældende er godkendt af Politiet efter denne bekendtgørelse. En sådan
godkendelse gælder for 3 år ad gangen.

