ŽÁDOST O VYDÁNÍ LETIŠTNÍHO
IDENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU

Číslo ID karty:

LKMH-IF-03-06-17

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TITUL

SPOLEČNOST
DATUM NAROZENÍ

ČÍSLO
PASU/OP

ADRESA TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ
TELEFON
POŽADAVEK NA
ROZSAH VSTUPU

E-MAIL

☐

☐

☐

☐ SRA

Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou přesné, úplné a pravdivé. Beru na vědomí, že společnost Aero - taxi OKR, a. s.
zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 výše uvedené osobní
údaje za účelem výkonu bezpečnostních opatření uložených jí Národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví
České republiky před protiprávními činy v rámci schvalování samostatných vstupů do neveřejných prostor letiště Mnichovo
Hradiště a tyto osobní údaje uchovává po dobu 5 let po vypršení platnosti identifikačního průkazu. Beru také na vědomí, že
v případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být vstup do neveřejného prostoru letiště Mnichovo Hradiště povolen.
☐ Souhlasím ☐ Nesouhlasím, aby společnost Aero – taxi OKR, a.s. zpracovávala moje jméno, příjmení a e-mailovou adresu také
pro zasílání letištních provozních informací do mojí e-mailové schránky.
☐ Byl/a ☐ Nebyl/a jsem seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Aero – taxi OKR, a.s.

Datum:

Podpis žadatele:

Schválil:

Vyplní Aero – taxi OKR, a. s.

☐

Letištní identifikační průkaz vydán v rozsahu:
Letištní identifikační přůkaz nevydán
z důvodu:

☐

☐

☐ SRA

☐ Neabsolvování školení nutného k vydání ID karty
☐ Nedodání ověření spolehlivosti
☐ Jiné důvody:

ID karta vydána dne:

Podpis:

Razítko:

ID karta vyřazena dne:

Podpis:

Razítko:

Prohlášení držitele letištního identifikačního průkazu:
Potvrzuji převzetí průkazu a beru tímto na vědomí povinnost nosit průkaz viditelným způsobem a povinnost podrobit
se bezpečnostním kontrolám a to při vstupu a výstupu a po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru letiště Mnichovo Hradiště.
Ztrátu ihned oznámím pracovníkovi LKMH a před vydáním duplikátu zaplatím stanovený poplatek. Prohlašuji, že jsem si vědom
toho, že nemohu vydaný průkaz jakýmkoliv způsobem upravit, prodat, půjčit, darovat, poskytnout do zástavy a nebo jinak zneužít.
Současně se zavazuji průkaz odevzdat na výzvu zaměstnavatele, Policie ČR, Celní správy ČR, nebo oprávněné osoby provozovatele
letiště Mnichovo Hradiště. Jsem si vědom, že v případě porušení bezpečnostních opatření letiště mi může být průkaz ke vstupu
odebrán.

Datum:

Podpis žadatele:

