Ansøgningsskema med henblik på foretagelse af
helbredundersøgelser i Grønland
Forud for aftale sendes mail med følgende skema vedrørende ansøgning om foretagelse af
undersøgelser i Grønland til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der gives kun tilladelse fra gang til
gang - det vil sige, påtænker man at foretage yderligere undersøgelser i Grønland, skal man sende
en ny anmodning. Dog kan man meddele Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at man gerne vil have
oplyst på Flyvelægelisten på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, at man har mulighed
for at foretage undersøgelser i Grønland.
Ansøger
Navn

Fødselsdato

AME nr

CPR- nummer

(dd-mm-yyyy)

Adresse
Postnummer

By

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mail adresse

Evt. biansøger
Navn

Fødselsdato

AME nr

CPR- nummer

(dd-mm-yyyy)

Adresse
Postnummer

By

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mail adresse

Luftfartsselskab
Lokalitet (adresse for undersøgelserne)

Antal undersøgelser
Periode
(for foretagelse af undersøgelserne - dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy)

List venligst hvilket udstyr, der vil anvendes ved undersøgelserne

Øvrige bemærkninger fra AME

Dato
Ansøgers Signatur
Ansøger 1

Ansøger 2
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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
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Ansøgning om at få registreret ejerskifte vedr. et luftfartøj, så det er
den korrekte ejer, der fremgår af Nationalitetsregisteret
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Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
Bekendtgørelse af lov om luftfart nr. 1149 af 13/10-2017
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, luftfartøjets registrering, luftfartøjets værdi, købsdokumenter, telefonnummer, bevis for tegningsret, kopi af indbetalingsbilag
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.

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
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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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