ANSØGNING OM FIRMA ID-KORT

Udfyldes elektronisk og returneres underskrevet til ID-kort
kontoret.

1. Oplysninger om firma:

5. Oplysninger om ansøger
Angiv
Statsborgerskab:

RKE firmanr.:
Firmanavn:

Hvis ikke-dansk statsborgerskab, skal
samtykkeerklæring samt kopi af pas vedlægges

Dansk CPR nr.:
(hvis haves)

2. Årsag til udstedelse af ID-kort
Nyt ID-kort

Erstatning for mistet kort

Fornavn(e):

Fornyelse af ID-kort

Ændrede personoplysninger

Efternavn(e):

-

3. Hvortil ønskes adgang
6. Bopælslande de foregående 5 år
Inkl. nuværende:

Har du haft bopæl udenfor EU/EØS, kan du med fordel vedlægge en
straffeattest fra det/de omhandlende land(e).

7. Ansøgers nuværende adresse
4. Oplysninger om ID- og CV kontrol

Gade/vej,
nr.

Firmaet har foretaget ID kontrol

Postnr. , by

Firmaet har foretaget CV kontrol
Firmaet bekræfter ved afkrydsning i ovenstående, at der er foretaget IDog CV kontrol jf. ”Regelsæt for ID-kort og bilpas”.
Dokumentation for kontrollen skal opbevares i firmaet, så længe det
ansøgte ID-kort er aktivt. RKE skal jf. Bekendtgørelse 2546 af 14/12/2021
udføre kvalitetskontrol med den ID- og CV kontrol firmaet udfører og tilsyn
kan hermed forekomme og accepteres ligeledes af firmaet.

8. Kontaktoplysninger til ansøger
Mobilnr.:

+

E-mailadresse:

5. ID-kort ansvarlig / kortbestillers navn og underskrift
9. Ansøgers underskrift

Navn på ID-kort
ansvarlig / kortbestiller
Dato og
underskrift

________________________________________________
Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg hermed samtykke til, at Roskilde Lufthavn videregiver ovenstående
oplysninger til Politiets Administrative Center som jf. BEK nr.: 2546 af 14/12/2021 (Bekendtgørelse
om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer…..) indhenter oplysninger i
Det Centrale Personregister og Politiets Registre, ligesom der gives samtykke til, at der sker
opdatering i relevante registre., som de kompetente nationale myndigheder råder over til
vurdering af, om jeg kan godkendes til udvidet baggrundskontrol i forbindelse med udstedelse af et
lufthavns ID-kort. Samtykket gælder i hele godkendelsesperioden.
Jeg er indforstået med, at et ID-kort/adgangshjemmel til Roskilde Lufthavn er strengt personligt og
må kun benyttes i lovligt/legitimt ærinde samt at denne samtykkeerklæring er gældende så længe
jeg er indehaver af det udstedte ID-kort.

Kort nr.:

Udleveret den:

af:

Med min underskrift accepterer jeg ligeledes, at alle oplysninger på denne ansøgning er korrekte.
Jeg skriver også under på, at jeg vil bære ID-kortet synligt når jeg befinder mig på airside. Ligeledes
accepterer jeg, at ID-kortet er Roskilde Lufthavns ejendom og skal returneres enten ved udløb af
politi godkendelse, anmodning fra Roskilde Lufthavn, udløb af ID-kortet eller når behovet for
brugen ikke længere er til stede. For hver ID-kort der ikke returneres inden for den angivne tidsfrist,
vil firmaet blive faktureret kr.: 600,00 eksl. moms for vedligehold af registrering og dokumentation.
Hvis det godkendte ID-kort ikke afhentes inden 3 måneder fra godkendelsen, vil firmaet blive
faktureret kr.: 600,00 eksl. moms for unødig administration.

