Känd avsändare – anmälan om
byte av säkerhetsansvarig
person
Datum för ändring

Anmälan om byte av säkerhetsansvarig person, känd avsändare
Företagsnamn

SE/KC-nummer

Befintlig säkerhetsansvarig person
Telefonnummer

Mejladress

Ny säkerhetsansvarig person

Personnummer

Telefonnummer

Mejladress

Till anmälan ska följande bifogas
☐ Ifylld checklista för säkerhetsprövning
☐ Dokumentation som visar hur kompetenskraven uppfylls
Se fullständig information i bilaga 1
Säkerhetsprövning består av följande delar:
•
•
•
•
•

Kontroll av ID
Anställning, utbildning och eventuella luckor (överstigande 28 dagar) i anställnings- eller
utbildningsförteckningen under de senaste fem åren
Säkerhetsprövningsintervju
Referenstagning, kontroll av betyg och intyg
Godkänd registerkontroll

Kompetenskrav för säkerhetsansvarig person enligt TSFS 2020:80
a.
b.
c.
d.

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.
Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.
Förmåga att motivera.
Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

☐ Bilaga 2 avseende Transportstyrelsens hantering av personuppgifter har lämnats till
den person ansökan avser
Intygas av ansvarig chef eller säkerhetsansvarig person
Ort

Datum

Underskrift

TSL7247, v01.00, 2021-10-28

Telefonnummer

Mejladress

Anmälan samt bilagor skickas till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sektionen för luftfartsskydd
601 73 Norrköping
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

transportstyrelsen.se
kand.avsandare@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256
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Bilaga 1
Anställning, utbildning och eventuella luckor (överstigande 28 dagar) i anställnings- eller
utbildningsförteckningen under de senaste fem åren ska verifieras och dokumenteras.
Referenstagning, kontroll av betyg och intyg, dokumentation ska finnas på plats men behöver inte skickas in,
detta kan noteras i ansökan.
Säkerhetsprövningsintervju ska genomföras och dokumenteras.
Dokumentationen för intervjun behöver inte skickas in men ska finnas på plats, detta kan noteras i ansökan.
Godkänd registerkontroll ska vara genomförd.
Man kan med fördel använda blankett ”Checklista för genomförande av säkerhetsprövning” (se bilaga) men
man kan också dokumentera det på annat sätt. Om personen ifråga har luckor mellan utbildning, anställning
etc. som överstiger 28 dagar ska det förklaras och vid behov verifieras.
Denna checklista eller annan sammanfattning ska skickas in och ligger till grund för att personen uppfyller
kraven som säkerhetsansvarig
Kompetenskrav

Kompetenskrav för säkerhetsansvarig person enligt TSFS 2020:80
a.
b.
c.
d.

Kunskap om relevant lagstiftning och hur den ska uppfyllas.
Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå, nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.
Förmåga att motivera.
Kunskap om säkerhetsutrustningens och kontrollmetodernas förmåga och begränsningar.

Kunskap om kvalitetskontroll på intern nivå innebär att man ska ha en kännedom om företagets
kvalitetssystem/interna revisioner.
Genom att ta del av Transportstyrelsens utbildningsmaterial för säkerhetsansvarig hos känd avsändare,
finns på Extrawebben, uppfyller man punkt a), delar av b) och d) och då behövs bara en notering om att
detta material används.
Förmåga att motivera den egna personalen kan uppnås exempelvis via ledarutbildning, projektledarutbildning
eller motsvarande. Om personen har förmågan utan formell utbildning så ska det intygas av chef eller
motsvarande.
Redovisa att varje punkt uppfylls. Om dokumentation saknas kan t.ex. ansvarig chef intyga att
kompetenskraven uppfylls.
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Bilaga 2
Informationsbilaga – lämnas till den person ansökan avser.

Så här behandlar Transportstyrelsen dina personuppgifter.
Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Det
innebär att vi bestämmer varför dina personuppgifter ska behandlas och hur det ska gå till.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. För att handlägga ansökan om
byte av säkerhetsansvarig samlar vi in namn, personnummer, telefonnummer och e-post. En personuppgift
kan också vara uppgifter om vad du har för tillstånd eller behörigheter.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Transportstyrelsen samlar in personuppgifter om dig i samband med att er verksamhet lämnar in en ansökan
om att du ska bli ny säkerhetsansvarig.

Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter?
Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att handlägga och administrera ärenden inom
tillstånds- och tillsynsverksamheten gällande luftfartsskydd.
Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövningen, till exempel när vi behandlar uppgifter inom ramen för vår
ärendehantering.

Offentlighetsprincipen
Transportstyrelsen är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla
handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som lämnas in till Transportstyrelsen kan komma
att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter vara sekretessbelagda och får därför inte
lämnas ut.

Hur länge bevaras dina uppgifter?
Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i de handlingar som utgör allmänna
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

Skydd och säkerhet
För att skydda dina personuppgifter skyddas vår lagring av information med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Vilka rättigheter har du?
Rätt att begära information
Om du vill veta om Transportstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter
kan du kostnadsfritt begära sådan information här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/personuppgifter/begaran-om-uppgifter/
Vi skickar den till din folkbokföringsadress.

Kontakt
Du kan kontakta Transportstyrelsen (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud via
kontaktformuläret:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt-allmanna-fragor/
Du kan även ringa 0771-503 503 eller skriva till oss eller dataskyddsombudet på följande adress:
Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.
Vill du veta mer om hur Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter så hittar du mer information här:
https://www.transportstyrelsen.se/personuppgifter

