Ný umsókn / New application

Uppfært: 16. mars 2016

Endurnýjun / Renewal
Tapað / Lost
Skemmt / Damaged
Ég vil sækja flugverndarnámskeið á: /
I wish to attend a security course in :
Íslensku
English

Umsókn um aðgangsheimild á Keflavíkurflugvelli

A. Persónuupplýsingar/Personal data
Nafn / Full name

Kennitala / Date of birth

Heimilisfang / Permanent address
Þjóðerni /Nationality

Heimasími / Homephone no.

Starf / Job description

Netfang / E-mail

GSM / Cellular phone

B. Fyrirtæki – stofnun / Employer
Fyrir hönd vinnuveitenda er staðfest að umsækjandinn sé til þess hæfur að starfa á því svæði sem sótt er um aðgang að og að við
starfslok verði leyfisskírteini skilað á útgáfustað þess. Fyrirtæki/stofnun er ábyrgt fyrir að kanna fyrri náms- og starfsferil umsækjanda
ásamt óútskýrðum eyðum í ferli hans í meira en 28 daga síðustu 5 ár.
On behalf of the employer it is confirmed that the applicant is a suitable to work at the area at the airport for which application for access
is made and the company undertakes the responsibility to return the pass to the issuing office when the employee ceases to work for the
company. The employer is responsible for checking previous employment, education and any gaps for more than 28 days during the
previous 5 years.
Heiti fyrirtækis / Name of employer
Heimilsfang fyrirtækis / Employer´s address
Sími / Telephone

Netfang / e-mail

Dagsetning / Date

Undirritun / Signature

C.

Stimpill fyrirtækis /
Company´s stamp

Svæði sem sótt er um aðgang að / Accessible areas

D. Starfssvið / Operational responsibilities

G-1 Haftasvæði flugverndar innan FLE.

Blár: Lögreglan, tollgæsla, sprengjudeild Landhelgisgæslu Íslands.

G-2 Haftasvæði flugverndar utan FLE.

Grænn: Flugverndarstarfsmenn.

G-3 Öll haftasvæði flugverndar á Keflavíkurflugvelli og innan FLE.

Gulur: Viðhaldsstarfsmenn/verktakar/ starfsmenn með verkfæraleyfi.

G-4 Svæði utan haftasvæða flugverndar.

Rauður: Æðstu stjórnendur flugverndar.

Sérstakar heimildir.

Sérstakar heimildir.
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E. Gildistími leyfis / Validity of the pass
Almenn leyfi gildistími 5 ár / Validity 5
years

3

4

5

6

7

Gildistími / Validity of pass
FRÁ _________________TIL ________________

F. Útfyllist af flugvallaryfirvöldum /Airport Authority
Keflavíkurflugvöllur

Flugverndardeild / Airport Security

Ábyrgðarfyrirtæki

Ábyrgðarmaður / Sponsor

G. Um útgáfu, meðferð og afturköllun aðgangsheimilda á Keflavíkurflugvelli
Um útgáfu, meðferð og afturköllun aðgangsheimilda að Keflavíkurflugvelli fer samkvæmt reglugerð um flugvernd 985/2011, reglugerð
EB 185/2010 og aðgangsreglur Keflavíkurflugvallar.
The issuance, usage and revocation of Keflavik International Airport identity and access control cards is compliant with Airport Security
Regulation No. 985/2011, Commission Regulation (EU) No. 185/2010 and Keflavik International Airport access rules.

H. Ég undirritaður, staðfesti hér með undirskrift minni að ég hafi skilið og muni hlíta kröfum tilgreindar í lið G og
móttöku leyfisskírteinis/ I hereby confirm with my signature that I have understood and will comply with
requirements specified under segment G and reception of pass.

Staðfesting móttöku leyfisskírteinis / Verification of receipt of pass
Dagsetning / Date

Undirskrift handhafa leyfisskírteinis / Signature of passholder

