
Jeg giver herved mit samtykke til, at Københavns Lufthavne A/S videregiver 
denne samtykkeerklæring til politiet. Politiet indhenter oplysninger om mig fra 
CPR-registret (bekræftelse af identitet) samt politiets registre, herunder evt. 
udenlandsk politis registre til brug for vurderingen af, hvorvidt jeg kan få udstedt 
adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede og/eller sikkerhedsbeskyttede 
område, jf. paragraf 4 i bekendtgørelse nr. 979 af 2004. Politiet søger i politiets 
registre efter oplysninger om eventuelle strafbare forhold, jf. bilag 2 til 
bekendtgørelsen.

Jeg er indforstået med at denne samtykkeerklæring er gældende så længe jeg 
er ansat i nedenstående virksomhed.

ANSØGNING OM GUIDE ID-KORT
Udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver og 
fremsendes underskrevet i et eksemplar til ID-Kortkontoret.

Ansøger

Stillingsbetegnelse:

Ansættelsessted (firma):

Gade, nummer, etage:

Postnummer, by:

Ansøgers folkeregister adresse

Land:

Ansættelsesforhold

Midlertidig ansat til dato:

Før guide ID-kortet kan udleveres, skal 
indbetaling af 140,- d.kr. pr. kort være foretaget 
og være registreret af ID-kortkontoret.
Beløbet bedes indsat på 
reg. 3100 konto 3141 080 016 i Danske Bank

Forventet indbetalingsdato: _______________

Årsag til udstedelse af guide-kort

Betalingsinformation

Nyt guide-kort

Fornyelse samme firma

Ændret person oplysning

Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:

Københavns Lufthavne
ID-Kortkontoret
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Efternavn:

Fornavn(e):

Nationalitet:

Fødeby:

Fødselsdato:

Køn:
KvindeMand

Kort tabt

Kort stjålet

ID-kort og straffeattest
Har ansøgeren tidligere haft ID-kort:

NejJa

(Udfyldes af firma)

(Udfyldes af ID-kort ansøger)

(Udfyldes af udenlandsk statsborger)

(Udfyldes af firma)

Arbejdsopgaver i lufthavnen:

(Udfyldes af firma)

Samtykkeerklæring

ID-kort bestiller

(Underskrives af ID-kort ansøger)

(Udfyldes af firma)

ID-kort ansøgers underskriftDato

CPR Nr.:

Straffeattest forevist:
NejJa

-(Dansk)

ID-kort bestiller (navn): CPH firma nummer:

Firmastempel, dato og underskrift:

UnderskriftDato

(Udfyldes af ID-kort ansøger)
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