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Taushetserklæring ved utlevering av dokumenter om sivil luftfart 
gradert EU Restricted/Fortrolig/Unntatt offentlighet 

 
 

Jeg forstår 

 at dersom uautoriserte får kjennskap til ovennevnte dokumenter, vil dette kunne være skadelig for 
Norges interesser og det internasjonale securitysamarbeidet innenfor sivil luftfart. 

 at mottaket av dette krever ansvarsfølelse, lojalitet og plikttroskap. 

Jeg forplikter meg til 
 å behandle ovennevnte dokumenter slik at uautorisert personell ikke får tilgang til opplysninger 

som kan benyttes til å lette gjennomføringen av anslag mot sikkerheten i luftfarten. 
 ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene, verken muntlig eller skriftlig, til personer som 

ikke har undertegnet tilsvarende taushetserklæring. 

 ikke å spre eller diskutere innholdet i dokumentene via elektroniske medier (for eksempel telefon, 
faks internett eller e-post). 

 
Jeg er klar over 
 at brudd på taushetsplikten kan medføre staffeansvar. 
 at taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet i tjenesten. 

 
Jeg bekrefter 

 at jeg tilhører en virksomhet med tilknytning til luftfart som berøres av dokumentene og som derfor 
har behov for å motta ovennevnte graderte dokumenter. 

 
 

Navn på organisasjon/virksomhet Personnavn (blokkbokstaver) 

Organisasjonsnummer (9 siffer) Fødselsnummer (11 siffer)

Stilling i organisasjon Arbeidssted

Personens telefonnummer Personens e-postadresse

Sted / dato Underskrift

*Datoformat: dd.mm.åååå 
 
 

 
Skriv ut 



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], 
luftfartsloven § 7-24 andre ledd, § 7-25 første og andre ledd, forskrift om forebyggelse mot anslag mot 
sikkerheten i luftfarten § 54.

Luftfartsloven § [5-3], forskrift om [sertifisering av besetningsmedlemmer] [og EU forordning nr. 
1178/2011 FCL.015 og MED. A.035.]. 
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-post: tor@caa.no.

Alle elektroniske henvendelser hører normal 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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