V-1.1

Ansøgning om ID- kort
Udfyldt ansøgning afleveres på Havnekontoret
Udfyldes af firma
Firma/ afdeling:
_______________________________________________
Firmaadresse:
_______________________________________________
Postnummer, by:
_______________________________________________
Ansvarlig leder:
_______________________________________________
Telefonnummer (ansvarlig leder):
_______________________________________________
e-mail (ansvarlig leder):
_______________________________________________
Arbejdsopgaver i lufthavnen:
_______________________________________________
Baggrundskontrol foretaget:
Ja
Nej

Firmastempel:

__________
Dato:

_________________
Underskrift

Udfyldes af ID- kort ansøger
Navn:
_____________________________________________
Folkeregistreringsadresse:
_____________________________________________
Postnummer, by:
_____________________________________________
Land:
_____________________________________________

Telefonnummer:
_____________________________________________
e-mail adresse:
_____________________________________________
CPR- nummer:
_____________________________________________
Fødselsdato (udfyldes af udenlandsk statsborger, kopi af pas skal vedhæftes):
_____________________________________________

Samtykkeerklæring
Jeg giver herved mit samtykke til, at Aarhus Airport A/S videresender denne samtykkeerklæring til politiet. Politiet indhenter oplysninger om mig fra CPR-registeret (bekræftelse af identitet) samt
politiets registre, herunder evt. udenlandsk politis registre til brug for vurderingen af, hvorvidt jeg kan få udstedt adgangshjemmel til (lufthavnens) 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.
Jeg er indforstået med, at et ID-kort til Aarhus Lufthavn er strængt personligt og må kun benyttes i tjenstligt ærinde samt at denne samtykkeerklæring er gældende så længe jeg er ansat i
ovenstående virksomhed.
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 pkt. 1.2.4 jf. implementeringsforordningen 185/2010 pkt. 1.2.3.1
”Enhver person, herunder medlemmer af en flybesætning, skal have gennemgået en baggrundskontrol med tilfredsstillende resultat, inden vedkommende kan få udstedt et flybesætnings- eller et
lufthavns-id-kort, der giver mulighed for uledsaget adgang til security-beskyttede områder.”
”Et flybesætnings-id-kort til et EF-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.”
Uddrag af bekendtgørelsens § 4:
Stk. 1 "Generel adgangshjemmel (lufthavns-id-kort) til flyvepladsens afspærrede område må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet”.
Stk. 2: ”Adgangshjemmel af mere end en dags varighed til flyvepladsens sikkerhedsbeskyttede område, må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet.”
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.”

__________
Dato

_________________
ID-kortsøgers underskrift

Udfyldes af Aarhus Lufthavn
□ Betalingspligtig □ Parkeringsberettiget-Reg nr.____________ Adgangsgruppe:_____ Adgangsret:_____Bæretilladelse:_____ Godkendelsesniveau:____
Ev bemærkninger:
____________________________________________________
_______________________
Ledelsens accept (underskrift)
□ Invitation Security Awareness test sendt, dato:
□ Security Awareness test godkendt
□ CV godkendt_________
□ Fornyelse af ID-kort grundet udløb □ Fornyelse af ID-kort af anden årsag:________________
Ansøgning fremsendt til politiet dato:_________
□ Ansøger godkendt af politiet:
ID- kort nummer: _________
Udstedt den: _________
Udsteders initialer: _________
□ ID- kort udleveret
□ Billede legitimation forevist: Kørekort nr_______________________ Pas nr_______________________
□ Betaling modtaget
□ Betaling faktureret
Udleveret, underskrift: _________

