ŽÁDOST O VYDÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU
pro pohyb v neveřejném prostoru letiště Benešov
a přístup do prostor provozovatele - LŠ BEMOAIR
Číslo IDC
1. VYPLNÍ ŽADATEL (hůlkovým písmem)
Jméno: ..…………………. ……. ………. …

Titul: ……………………….

Příjmení: .………………………………………………………….……………….
Datum narození: ………………………………… Státní příslušnost:…………………………………………
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………………
Číslo OP (u cizinců č. povolení k pobytu vč.data platnosti): ………………………………………………….
Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou úplné, přesné a pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem nespáchal žádný trestný čin, a že proti mně není
vedeno trestní nebo přestupkové řízení. Souhlasím, aby společnosti Letecká škola BEMOAIR s.r.o. a Letiště Benešov zpracovávaly ve smyslu
zákona č. 101/2000 výše uvedené osobní údaje za účelem schválení vstupu do neveřejného prostoru letiště, po celou dobu jeho trvání a
evidovala tyto údaje ještě 3 roky po skončení jeho platnosti. Dále souhlasím, aby tyto údaje byly předány ke zpracování místně a věcně
příslušným složkám cizinecké policie a celního úřadu, budou-li těmito složkami vyžádány. Beru na vědomí poučení, že v případě nesouhlasu nebo
odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů nemůže být vstup do neveřejného prostoru letiště a do prostor provozovatele Letecká škola
BEMOAIR umožněn bez přítomnosti jejich zaměstnanců. Souhlasím, že bude monitorován datum a čas přístupu do provozních prostor Letecké
školy BEMOAIR pro vnitřní využití společnosti. Souhlasím s uhrazením poplatku 200,- Kč za vydání průkazu.

Datum: ………………………………………

Vzorový podpis žadatele:
(černou silnou čarou do rámečku)

2. VYPLNÍ PROVOZOVATEL
Datum zavedení IDC do systému :

…..……………..

Smlouva (pracovní / o výcviku) uzavřena dne : ……..….……………

Funkce – zařazení : ……………..………………………..…………………………………………………….
Kvalifikace : …………………………………….……………..…………………………………………………
Rozsah vstupu (vzor průkazu) :

A

B

C

A-Provozní prostor, B-Celní prostor, C-Stanice PHM

3. VYDÁNÍ A EVIDENCE IDENTIFIKAČNÍ A PŘÍSTUPOVÉ KARTY
ID a přístupová karta č.: ……..……….. vydána dne : …….……………………………………………..
Vydal – jméno a podpis : ……….……………………………………………………………………………
Schvaluje : ředitel Letecké školy BEMOAIR s.r.o. …………………………… dne : …………………
a eviduje : ředitel Letiště Benešov : …………………………………………… dne : ……….………..

Prohlášení držitele průkazu:
Potvrzuji převzetí průkazu a absolvování příslušného bezpečnostního školení dle národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví.
Beru na vědomí povinnost nosit průkaz viditelným způsobem. Ihned oznámím jeho ztrátu a před vydáním duplikátu průkazu zaplatím stanovený
poplatek. Prohlašuji a jsem si vědom toho, že vydaný průkaz nemohu prodat, půjčit, darovat nebo poskytnout do zástavy. Současně se zavazuji
průkaz odevzdat na výzvu vydávajícího, Policie ČR, Celní správy nebo zmocněného zástupce provozovatele letiště. Jsem si vědom toho, že
porušením povinností a zásad pohybu v neveřejném prostoru letiště Benešov a v provozu LŠ BEMOAIR může být vstup zablokován a po výzvě
průkaz odebrán. Prohlašuji dále, že jsem byl seznámen s letištním řádem a bezpečnostími pokyny provozovatele letiště a že se podle těchto
pokynů budu chovat s náležitou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku provozovatele nebo třetích osob.

Datum převzetí : ………………………………… Převzal - podpis držitele: ……………………………...…

