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  Send til: 
  postmottak@caa.no 
  eller 
  Luftfartstilsynet 
  Postboks 243 
  8001  BODØ 
 

 
FOR 2011-03-01 nr. 214: Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten I 
luftfarten mv.(BSL SEC 1-1) 

 
 

Søknad om sikkerhetsgodkjenning  
 

     Utstedelse               Flytting               Utvidelse 
 
     Sikkerhetsgodkjent  fraktleverandør 
     Kjent avsender 
     Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen 

 
Firmainformasjon 

Organisasjonsnummer Virksomhetens registrerte navn 

Telefon Telefax E-post 

Adresse (hovedkontor) Postnummer Poststed 

Gjelder søknaden adressen oppgitt  
under firmainformasjon? 

 Ja               Nei 

Andre adresser det søkes godkjenning for 

 
 

Ansvarshavende security 

Navn 

Telefon Telefax E-post 

 
 

Andre relevante opplysninger 

 
 
 
 

 
 

Underskrift 

Firmaattest fylles ut og sendes sammen med søknaden. For søknad om bakgrunnsjekk, se Luftfartstilsynets hjemmeside 
Luftfartstilsynet.no. Firmaattest (fra Brønnøysundsregistrene) må ikke være eldre ennn 1 – ett – år. 

Sted, dato 
 

Ansvarlig leders signatur 
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For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre riktig data.

Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

RA: Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, luftfartsloven § 
7-24 andre ledd, § 7-25 første og andre ledd og § 16-1, forskrift om forebyggelse mot anslag mot sikkerheten i 
luftfarten § 3 nr. 5 og EU forordning nr. 2015/1998 art. 6.3.1.

KC: Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, luftfartsloven § 
7-24 andre ledd, § 7-25 første og andre ledd og § 16-1, forskrift om forebyggelse mot anslag mot sikkerheten i 
luftfarten § 3 nr. 5 og EU forordning nr. 2015/1998 art. 6.4.1.1.

SLFF: Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, luftfartsloven § 
7-24 andre ledd, § 7-25 første og andre ledd og § 16-1, forskrift om forebyggelse mot anslag mot sikkerheten i 
luftfarten § 3 nr. 5 og EU forordning nr. 2015/1998 art. 8.1.3.1

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. Vårt personvernombud er Torgeir Øines, e-port: tor@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. Les vår personvernerklæring her.

http://www.luftfartstilsynet.no/personvern
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