Sendes av ATO/RF/DTO til:
postmottak@caa.no
eller
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

Skjemaet gjelder påmelding til teorieksamen for kandidater
til det sertifikat som er angitt.
Påmeldingen er gyldig i 12 måneder jf. Part-FCL.025 (a) (3).
Eksamen kan avholdes ved Statens vegvesen sine
trafikkstasjoner etter at bekreftelse er mottatt på e-post.

Påmelding til teorieksamen PPL/LAPL/RTL
Etternavn

E-post

Luftfartøykategori:
Helikopter

Type sertifikat:
PPL / LAPL
Private Pilot Licence / Light Aircraft Pilot Licence
Privatflygersertifikat / Flygersertifikat for lette luftfartøyer
RTL
Radio Telegraphy Licence
Separat flytelefonistsertifikat

PPL førstegangsprøve

Fly

PPL omprøve (14 dagers karantene)

Telefon

PPL militære (AIC-N 03/17)

Fødested

PPL førstegangsprøve (har RTL fra før)

Nasjonalitet

RTL flytelefonistsertifikat

Poststed

PPL nasjonalt sertifikat

Postnummer

PPL kreditering fra tredjeland

Folkeregistrert adresse

For- og mellomnavn

PPL bridge

Fødselsnummer (11 siffer)

Spesifisering av fag

1 Air Law and ATC Procedures
2 Human Performormance
3 Meteorology
4 Communications

Gebyr for teorieksamen betales ved oppmøte hos

5 Principle of Flight

Statens vegvesen, enten kontant eller med debetkort

6 Operational Procedures

(ikke kredittkort).

7 Flight Performance and Planning
8 Aircraft General Knowledge
9 Navigation

Jeg er inneforstått med at jeg kan møte til eksamen 6 ganger (sittings) innenfor 18 måneder og har maks 4 forsøk i hvert fag,
jf. Part-FCL.025 (b) (2) og (3). En sitting regnes som 10 påfølgende dager (mandag-fredag).
Sted/dato

Kandidatens underskrift

Skal fylles ut av ATO/RF/DTO der kandidaten har gjennomgått teorikurs
Oppgi navn på ATO/RF/DTO
E-post
Skolesjefens underskrift

Telefon

Navn i blokkbokstaver
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For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg.
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre at vi registrerer påmelding til
teorieksamen på riktig person.
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 (e),
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. 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.
Se vår personvernerklæring her.
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