Send til:
postmottak@caa.no

Skjema fylles ut elektronisk.

Deklarasjonsskjema for oppstart som RPAS-operatør 1 (RO1)
Formål
Oppstart

Avslutning av virksomhet

Firmainformasjon
Organisasjonsnummer*

Organisasjonens navn**

Adresse

Telefon

Postnummer

Web adresse

Poststed

E-post

* Organisasjonsnummer må kun oppgis dersom organisasjon er opprettet i Brønnøysundsregisteret. (www.brreg.no)
** Organisasjonens navn må kun oppgis dersom dette er opprettet.

Ansvarlig leder
Fornavn, mellomnavn og etternavn

Fødselsnummer, 11 siffer

Telefon

E-post

Egenerklæring
Jeg bekrefter ved innsendelse av dette dokument at jeg har satt meg inn i de regler som gjelder for virksomhet under RO1
kategori og at det er utarbeidet en operasjonsmanual som skal følges for alle operasjoner med luftfartøy uten fører om bord.
Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
Navn på ansvarlig person (blokkbokstaver)

Dato (dd.mm.åååå)

Sted

Underskrift ansvarlig person
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GDPR
For å kunne behandle søknader fra privatpersoner, trenger vi visse personopplysninger. Formålet med bruk av
personopplysninger er å sikre at vi får opplysninger fra riktig person når det gjelder droneoperatører av type RO 1, som har krav
om å sende melding til Luftfartstilsynet om oppstart av ny virksomhet før virksomheten tar til.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, luftfartsloven § 9-1 og forskrift om
luftfartøy som ikke har fører om bord mv. § 22. Opplysningene 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. Har du spørsmål om søknaden kan du sende e-post til postmottak@caa.no. Har du
spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kontakt vårt personvernombud per e-post: personvernombud@caa.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter
offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for innsyn.
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