
 
  

SAMTYKKEERKLÆRING TIL ID KORT 
 
I medfør Luftfartsloven §70, 2. pkt. bekendtgørelsen om adgangshjemmel og Bilag til forordning (EU)  nr.300/2008 & 2015/1998, giver jeg hermed 
mit samtykke til, at Aalborg 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 vurdering af, hvorvidt jeg kan få udstedt 
adgangshjemmel til Aalborg Lufthavns afspærrede og/eller sikkerhedsbeskyttede område, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 979 af 2004. Politiet søger i 
politiets registre efter oplysninger om eventuelle strafbare forhold, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit 
samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til 
tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Ved tilbagetrækning af samtykke, bortfalder godkendelsen til at bære Lufthavns ID kort til Aalborg 
Lufthavn. 

Jeg er indforstået med, at denne samtykkeerklæring er gældende så længe jeg er ansat i det påskrevne firma. 

VIRKSOMHED:__________________________________________________________________  
 
OPERATIONELT ÆRINDE:________________________________________________________ 
 
Tjenstlig adgang (udfyldes af Aalborg Lufthavn):   Airside:                  C-SRA:             C-SRA m. Bagage: 
         Afspærret omr.                  Security beskyttet omr.     Security beskyttet omr. 
 
Dato:...............................   CPR-nr.: ..........................………………………. 
 
 
Fornavn:……………………………………….. Efternavn:……………..………………………………..…… 
 
 
Adresse/Postnr.og By……………………………………………………………………………………….….. 
 
 
Kontakt Tlf. nr:……………………………   Mailadresse:……………………………….……………………. 
 
 
Stilling:…………………………………         Ønsket Pin-kode (4 tal)  ...................................................... 
 
 
Underskrift: .........................................................……     Id forevist :……….…………………………..… 
                Udfyldes af Aalborg Lufthavn 
 
 
Underskrift (virksomhedens kortansvarlige): ...........................................................................………… 
 
 
Kortansvarlige email: …………………………………………………… TLF nr.:…………………………… 
 
(Ved underskrift bekræftes også at virksomheden har foretaget baggrundskontrol(min 5 år tilbage), jvf forordning (EU) 
2015-1998 afsnit 1.2.3.1 (For yderligere information, se bagside) 
Som Kortansvarlig forpligter man sig til hver 3. måned at sende liste over de personer, som fortsat skal have ID kort til 
Aalborg Lufthavn. Denne liste sendes til cargo@aal.dk. 
 
 
Registrering til Bilpas:……………………………..……..      Bæretilladelseskategorier:…………..……… 
                                       Udfyldes af Aalborg Lufthavn 
 
Operationelt Ærinde, Bilpas:………………….......................................................................................... 
                                                                
Vær opmærksom på, at godkendelsen er gældende i 3 måneder. Hvis ikke id-kortet er blevet afhentet 
indenfor dette tidsrum, skal der ansøges på ny. 

mailto:cargo@aal.dk


 
 
 
Information vedr. baggrundskontrol af ID kort ansøger: 
 
Bilag til forordning (EF) NR. 2015-1998 pt. 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 på security beskyttede områder.” 
 
Ved underskrift på forsiden, bekræfter virksomhedens kortansvarlige, at der er foretaget en baggrundskontrol 
af ID kort ansøgeren, med tilfredsstillende resultat. 
Baggrundskontrollen iht EU forordningen består af 3 dele (forordn. 2015-1998 afsnit 11.0 og 11.1): 

a) Fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation. 
b) Omfatte strafferegistre i alle bopælslande (ethvert land, hvori personen har haft bopæl i mindst 6 

måneder uden afbrydelse) mindst i de foregående 5 år og 
c) Omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser mindst 5 år tilbage. Afbrydelser på 

mere end 28 dage skal der redegøres for. 
 
Baggrundskontrol tjener flere formål. Som minimum verificerer den en evt. ansøgers udsagn om uddannelse 
og tidligere beskæftigelse. 
Endvidere anvendes baggrundskontrollen som et led i vurderingen af, om personen bør have uledsaget 
adgang til security beskyttede områder i Aalborg Lufthavn. 
Registreringen om den enkelte ID kort ansøger skal opbevares lokalt i eget firma, og skal kunne fremvises 
på forlangende eller fremsendes på forlangende til Aalborg Lufthavn i hele perioden, hvor ID kortet er udstedt 
til personen. 
 
Er der tale om enkeltmandsfirma, eller privat person, hvor ID kort ansøger og kortansvarlige er den samme 
person, skal der vedlægges denne samtykkeerklæring, et CV, som går minimum 5 år tilbage. 
CV’et skal være underskrevet af ID kort ansøgeren. 
 
Samme krav til baggrundkontrol gør sig gældende her (se ovenstående), dog foretages denne af Aalborg 
Lufthavn. 
 
Eksempel på CV med dato: 
 
Uddannelse 
 
1.August 1967–1. Juni 1977 
 
11. August 1977–22.Juni 1980 
 
5.August 1980–20.December 1980 
 
3. Januar 1980 – 20. Juni 1985 

 Folkeskole  
 
Højere Teknisk Eksamen (HTX)  
 
Basisuddannelse i Fødevarehygiejne 
 
Tandlægeskolen – Københavns Universitet 

 
 
Erhvervserfaring 
  
1.Oktober 1977 – 30.Januar 1980 
 
 
 
30.Januar 1980 – 1.Marts 1985 
 
 
 
1.Marts 1985 – 31.December 2017 

Firmanavn, 
København 
Butiksassistent 
  
Firmanavn, 
København 
Køkkenmedhjælper 
 
Firmanavn, 
København 
Tandlæge 
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