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Kontinuerlig Vægt og Balance Opfølgning
Continuous Weight and Balance Follow-up

Luftfartøjets registrering:
Aircraft registration:

OY-

Type:

Serienr.:

Type:

Serial no.:

Luftfartøjets datum:
Aircraft datum:
Dato

Beskrivelse (vejning eller ændring) / reference

Date

Description (weighing or change) reference

(+) Monteret eller
(-) demonteret
Added or removed

Sidenr.:
Page no.:

Vægtændring

Vægt og balance

Change of weight

Weight and balance

Vægt

Arm

Moment

Weight

Arm

Torque

Tom vægt
Basic empty weight

Tomvægtstyngdepunkt
Basic empty weight centre of
gravity

Airplane as weighed

Husk at angive måleenheder
Remember to add units of measure

Ejeren/brugeren er efter vejning og efter enhver ændring, som har betydning for luftfartøjets vægt og balanceforhold, ansvarlig for at indføre den nye
tomvægt og det nye tomvægtstyngdepunkt på denne vægt og balanceformular.
Owner/user is after weighing and any change which might affect weight and balance of the aircraft responsible for entering the new empty weight and the new
empty weight centre of gravity on this weight and balance form.
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Notat

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?
Trafikstyrelsen 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 Transportministeriets uafhængige
databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk
CVR-nr.: 27186386
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780131

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Supplerende oplysninger ved ansøgning om udstedelse
af luftdygtighedsbevis/National Flyvetilladelse i henhold til EASA Nr.
216-2008
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Notat

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger
af:
Kommissionens Forordning 748/2012 af 3 August 2012 om luftdygtigheds- og miljø certificering af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,- dele
og – apparatur, og om godkendelse af organisationer til design og
produktion af disse.
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Luftfartøjsregistrering
Modtagere eller kategorier af modtagere
Styrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
I forbindelse med tilsyn med Trafikstyrelsens myndighedsudøvelse,
kan EASA (European Aviation Safety Agency) kræve at få dokumenter
med dine persondata udleveret som led i tilsynet. EASA er
hjemmehørende i Tyskland.
Opbevaring af dine personoplysninger
6 år efter luftfartøjet har forladt det danske register, iht til Forordning
748/2012 of 3 August 2012

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.
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Notat

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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