Ansøgning om Id-kort til Esbjerg Airport
Skal afleveres udfyldt til security
Udfyldes med blokbogstaver
Id-kort rekvisition #

UDFYLDES AF FIRMA
Firma:____________________________________________________________
Firmaadresse:______________________________________________________
Postnummer, By:____________________________________________________
Id-kort Ansvarlig:____________________________________________________
Telefonnummer (Id-kort ansvarlig):______________________________________
E-mail (Id-kort ansvarlig):_____________________________________________

Firmastempel

Udfyldes af Id-kort ansøger
Navn:_____________________________________________________________
Folkeregistreringsadresse:_____________________________________________
Postnummer, by:____________________________________________________
Land:_____________________________________________________________
Telefonummer:______________________________________________________
E-mailadresse:______________________________________________________
Cpr- nummer:_______________________________________________________
Fødselsdag (udfyldes ved udenlandsk statsborger):___________________________

Samtykkeerklæring
Esbjerg Airport, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø, CVR -nr. Er ansvarlig for og opbevarer personoplysninger om dig i
overensstemmelse med persondataforordningen. Esbjerg Airport er jf. forordningens art. 6, stk. 1. litra c forpligtelse til at
registrere en række oplysninger, når du får udleveret et id-kort. Esbjerg Airport træffer passende foranstaltninger for, at dine
personoplysninger bliver behandlet sikkert.
Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis de er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine
oplysninger.
Jeg er indforstået med, at denne samtykkeerklæring er gældende, så længe jeg er ansat i firma:________________________
_________________
Dato

___________________________________
Underskrift

For at kunne aflevere en ansøgning til Security Esbjerg Airport, skal rekvisitionen
afleveres personligt af ansøgeren og følgende fremvises:
Kopi af pas/kørekort
En godkendelse fra myndigheden (Politiet)

sikkerhed beholder et kopi.

En verificeret CV-kontrol, hvor den Id-kort ansvarlige har dokumentation (for samtlige
uddannelsessteder, skoler, beskæftigelse, herunder militærtjeneste, i de sidste 5 år i kronologisk
rækkefølge. Perioder uden beskæftigelse anføres også. Adresse samt telefonnr. På evt.
kontaktpersoner på stedet anføres.
Jeg bekræfter som Id-kort ansvarlig at have verificeret alle nedenstående oplysninger:
Underskrift:________________________
Tidsrum (d.d. mdr. /år)
Start

Slut

Beskæftigelse
Sted/adr.

Stilling

Kontakt/tlf.

Eksempel på godkendt dokumentation er:
- Udtræk af din ATP på borger.dk - Udskriften skal dække de seneste 5 år, dit navn samt dine arbejdsgivere.
- Oversigt over evt. modtaget SU fra SU.dk de seneste 5 år.
Modtaget og tjek udført af sikkerhedsmedarbejder:_____________________________

Registreringerne om den enkelte medarbejder opbevares lokalt i eget firma og skal kun fremvises eller
fremsendes på forlangende.
Esbjerg Lufthavn laver løbende stikprøver på korrekt gennemført baggrundkontroller. Hvis
baggrundskontrollen ikke er korrekt gennemført, kan dette resultere i Id-kort bliver inddraget.

