Ansøgning om godkendelse til uddannelse af
lokomotivførere på jernbaneområdet
I henhold til bekendtgørelse 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af
lokomotivførere på jernbaneområdet, som gennemfører dele af Kommissionens afgørelse
2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier for anerkendelse af uddannelsescentre, der er
involveret i uddannelse af lokomotivførere, om kriterier for anerkendelse af eksaminator for
lokomotivførere og om kriterier for afholdelse af prøver i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF.
1. Ansøgers oplysninger
1.1

Navn

1.2

Adresse

1.3

Postadresse (hvis forskellige)

1.4

Postnummer

1.5

Land

1.6

Telefon

1.7

E-mail

1.8

Hjemmeside (frivillig)

1.9

CVR/CPR nummer

2. Ansøgningens oplysninger
2.1

☐

Ny godkendelse

☐

Godkendelse som uddannelsescenter
Godkendelse som en del af sikkerhedscertifikatet eller
sikkerhedsgodkendelsen
(jernbanevirksomheder/jernbaneinfrastrukturforvalter)

☐

2.2

Ajourføring/ændring

☐

2.3

Fornyelse

☐

Angiv sagsnummer fra tidligere godkendelse
Udløbsdato for tidligere godkendelse
2.4

Udstedelse af supplerende godkendelse til udenlandske
uddannelsescentre
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☐

Angiv evt. nummer for tidligere godkendelse og
myndighed
Udløbsdato for udenlandsk godkendelse

3. Uddannelsen omfatter en eller flere af følgende lokomotivførerkategorier
3.1

Uddannelsen omfatter grundkompetencerne for opnåelse af
lokomotivførerlicens.

☐

3.2

A-certifikat

☐

3.3

B-certifikat

☐

4. Krav til dokumentation
4.1
Godkendte uddannelser og lærere.
Dokumentation for at uddannelserne og/eller efteruddannelserne er
godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. bekendtgørelse om
certificering af lokomotivførere1
Dokumentation for at uddannelsesordning(er) og/eller
efteruddannelsesordning(er) er godkendt af Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Dokumentation for at faglærere, kørelærere og censorer, som
anvendes ved undervisning og eksamen er godkendt af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen.
4.2
Faciliteter
Dokumentation for at uddannelsescenteret har adgang til faciliteter,
udstyr og indkvartering, der er passende i forhold til de udbudte
uddannelser og/eller efteruddannelse
Estimat for forventet antal kursusdeltagere for de enkelte
uddannelser og/eller efteruddannelser på årlig basis.
4.3
System for opretholdelse af uddannelsernes kvalitet
- Der skal etableres, implementeres og vedligeholdes et system
for overvågning og kvalitetssikring.
Mindstekrav til systemet:
- Procedurer, der sikrer at faglærerne, kørelærerne og
censoren som anvendes af uddannelsesstedet har de
nødvendige faglige kompetencer.
- Procedurer, der sikrer at faglærerne, kørelærerne og
censoren som anvendes af uddannelsesstedet opretholder de
faglige kompetencer herunder modtager efteruddannelse m.v.
- Procedurer for opdatering af uddannelserne og/eller
efteruddannelserne
- Procedurer for hvordan uddannelserne og/efteruddannelserne
tilrettelægges og planlægges.
- Procedurer som sikrer løbende ajourføring af
undervisningsmetoder, -værktøjer, -udstyr, -litteratur,
undervisningssoftware og øvrige dokumenter, som f.eks.
regelsamlingen vedrørende regler for driften, signaler eller
sikkerhedssystemer.
1

Vedlagt

Bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

-

4.4

Procedurer for uddannelsernes og/eller efteruddannelsernes
løbende evaluering.
Register
- Procedurer for registrering af følgende:
o Antal deltagere på de forskellige uddannelser og/eller
efteruddannelser samt information om hvilke
virksomheder deltagerne kommer fra.
o Hvilke faglærere, kørelærere og censorer der har
afholdt uddannelserne og /eller efteruddannelserne og
de tilhørende prøver.

☐

5. Upartiskhed ved prøver

5.1

I henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017
om certificering af lokomotivførere §§ 41 - 46 og
bekendtgørelse nr. 1213 af 20. november 2017 om
godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på
jernbaneområdet §§ 11-15, erklærer jeg hermed, at
gennemførelse af uddannelse og afholdelsen af prøver vil
blive gennemført upartisk.

☐

6. Planlagt startdato
6.1
Tidspunkt for planlagt startdato for godkendelsen (bemærk,
at godkendelsen ikke kan udstedes bagudrettet).
6. Tro- og loveerklæring
Jeg erklærer hermed på tro og love, at oplysningerne afgivet på denne blanket og i vedlagte
dokumenter er korrekte og fuldstændige.
Dato
Ansøgers underskrift

Ansøgning indsendes (elektronisk /pr. brev) til:
Uddannelse@tbst.dk
Eller
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København N
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Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning2 (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig
om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og
behandler om dig.
Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens
behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via
kontaktoplysningerne nedenfor:
Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@tbst.dk
CVR-nr.: 27186386
Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: +4541780531
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Oplysninger i forbindelse med ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Bekendtgørelse nr. 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af
lokomotivførere på jernbaneområdet § 3.
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
CPR-nummer, navn, adresse, telefon, e-mail, hjemmeside og underskrift.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er det alene autoriserede medarbejdere som
behandler og har adgang til dine straffeoplysninger.
Hvor dine personoplysninger stammer fra
Ansøgning udfyldes og fremsendes af dig.
2 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)
samt Databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23. maj 2018.

4/3

Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter
arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplysninger vi modtager,
der ikke er omfattet af styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke
længere har behov for dem.
Styrelsen opbevare dine personoplysninger i 5 år efter, at pågældende
helbredsgodkendelse udløber.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du
kontakte os.
Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler (indsigtsret), eller
til at søge om aktindsigt.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som
ikke er journaliseringspligtige.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
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