Ansøgning om operationstilladelse
i den specifikke kategori
Alle felter skal udfyldes
Databeskyttelse: Personoplysninger, der indgår i denne erklæring, behandles af den kompetente myndighed i medfør af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om
databeskyttelse). Oplysningerne vil blive behandlet med henblik på udførelse, forvaltning og opfølgning af tilsynsaktiviteterne i
henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947.
Hvis De ønsker yderligere oplysninger om behandlingen af Deres personoplysninger eller ønsker at gøre brug af Deres rettigheder
(f.eks. til at få indsigt i oplysningerne eller berigtige eventuelle urigtige eller ufuldstændige oplysninger), bedes De henvende Dem til
den kompetente myndigheds kontaktpunkt.
Ansøgeren kan til enhver tid klage over behandlingen af personoplysningerne til den nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Operatørinformation
CVR-nummer

Organisationsnavn

Adresse

Postnummer

E-mail

By
Telefonnummer

Operatørnummer

Navn på ansvarlig leder

1. Operationer - sammenfatning
Koncept for operationen – Titel/kort beskrivelse

VLOS

SAIL:

Anvendes PDRA?

BVLOS

Nej

Ja (hvis ja, angiv hvilken PDRA):

Evt. nærmere beskrivelse:

Initial GRC:

Final GRC:

Type luftrum:

Evt. nærmere beskrivelse:

Intrinsic arc:

Residual arc:

Dronetype:

Dimensioner og kinetisk energi på dronen:

Type operationsområde:
Kontrolleret område
Tyndt befolket område
Tæt befolket område
Folkemængde

1 m/700 J

3 m/34 KJ

<8 m/1084 KJ

>8 m/1084 KJ

Evt. kommentar:

2. Vedlagte dokumenter
Navn og version på dokument

Evt. kommentarer

Operationsmanual
CONOPS
SORA – GRC, arc, SAIL-værdi,
OSOs og sikkerhedsportfolio
Andre dokumenter
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3. Øvrig dokumentation
Anvendes kommunikationsløsninger
udover kommunikationslinket mellem
fjernbetjeningsenhed og fartøjet?
Hvor mange piloter er tilknyttet?
Angiv kompetencecertifikatnumre
Hvornår ønskes tilladelsen at gælde
fra og til?

4. Bekræftelse
Jeg bekræfter at alle oplysninger som er opgivet, er korrekte. Jeg erklærer at droneoperationerne følger gældende nationale og
europæiske regler, herunder:
- Alle gældende EU- og nationale regler relateret til privatliv, databeskyttelse, ansvar, forsikring, sikkerhed og miljøbeskyttelse
- Gældende forordning (EU) 2019/947, forordning (EU) 2020/629 og BEK 2253 af 29. december 2020
- Betingelser og krav fremsat i operatørtilladelsen givet af Trafikstyrelsen
Navn på ansvarlig leder (blokbogstaver)
Sted og dato

Underskrift
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