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[Sagsnr.]
[Brevdato]

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning
376/2014
1. Navn:
Funktion/stilling:
Virksomhedens navn:
Adresse:
Tlf.:
E-mail:
Dato:
Virksomhedens art:
(Beskriv den kategori af berørte parter, virksomheden tilhører (se bilag II til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april
2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden
for civil luftfart)

2. Hvilke oplysninger anmodes der om?
(vær så specifik som muligt, herunder ved angivelse af, hvilken
dato/periode De ønsker oplysninger om):

3. Begrundelse for anmodningen:
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4. Til hvilket formål vil oplysningerne blive brugt?

5. Den dato, hvor oplysningerne senest ønskes

6. Den udfyldte formular sendes pr. e-mail til: tbst@info.dk att. analyse
7. Adgang til oplysninger
Kontaktpunktet er ikke forpligtet til at udlevere de oplysninger, der an-modes om.
Det må kun gøre det, hvis det er sikker på, at anmodningen er i overensstemmelse
med forordning (EU) nr. 376/2014. Den anmodende part forpligter sig selv og sin
organisation til udelukkende at bruge oplysningerne til det formål, der er beskrevet i
punkt 4. Det bemærkes også, at de oplysninger, der udleveres på grundlag af denne
anmod-ning, udelukkende udleveres til formål vedrørende luftfartssikkerhed, jf.
forordning (EU) nr. 376/2014 og ikke til andre formål, såsom navnlig at placere skyld
eller ansvar eller til forretningsformål.
Ansøgeren må ikke videregive de udleverede oplysninger til nogen uden
forudgående skriftligt samtykke fra kontaktpunktet. Hvis ovennævnte betingelser
ikke overholdes, kan det føre til, en næg-telse af adgang til yderligere oplysninger fra
den europæiske centrale database samt eventuelt til pålæggelse af sanktioner

_________
Dato

_____________________________
Sted

________________________________________
Anmoders underskrift
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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 anmodning om oplysninger i henhold til forordning
376/2014.
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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, telefonnummer og viksomhedens navn.

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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