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Send til:  
postmottak@caa.no 
eller 
CAA Norway 
PO Box 243 
N-8006 BODØ
NORWAY

STS-01/02 eller PDRA-S01/02 
Deklarering for skoler og operatører som vil bli anerkjent 

av Luftfartstilsynet som tilbyder av praktisk trening og vurdering av fjernpiloter 

Personvern 

Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre korrekt behandling av søknaden og korrekt utstedelse av 

tillatelsen. Personopplysningene i denne søknaden behandles i tråd med EUs personvernforordning (EU) 2016/679. 

Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e og forskrift 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med 

ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori § 1, jf. forordning (EU) 2019/947 artikkel 12, UAS.SPEC.020 og 

appendix 3. 

Opplysningene kan lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige 

opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til 

Datatilsynet. 

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. For spørsmål knyttet til personvern kan personvernombudet nås på 

personvernombud@caa.no. 

Alle henvendelser hører inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter 

offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for innsyn. 

Fyll ut nødvendig informasjon under:

Organisasjonsnummer Organisasjonens navn 

Operatørnummer Operatørnavn 

For- og etternavn, ansvarlig leder

Telefonnummer, ansvarlig leder E-post, ansvarlig leder

mailto:postmottak@caa.no
mailto:personvernombud@caa.no
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Erklæring 

Vi erklærer herved at: 

• Organisasjonen oppfyller kravene definert i Appendix 3 til forordning (EU) 2019/947, og;

• UAS operasjoner der formålet er trening til STS-01/02, eller PDRA-S01/02 gjøres i henhold til forskrift 25.

november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori og forordning

(EU) 2019/947, inkludert krav for operasjoner under STS-01/02 eller PDRA-S01/02.

Sted og dato (dd.mm.åååå) Signatur (ansvarlig leder/person) 
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