VERKLARING VAN PRAKTISCHE (ZELF) TRAINING
het bekomen van een
Vaardigheidscertificaat van piloot op afstand
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
City Atrium 56
B-1210 Brussel
België

Gegevensbescherming: De persoonsgegevens in deze verklaring worden door de bevoegde
autoriteit verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Ze zullen worden verwerkt met
het oog op de uitvoering, het beheer en de follow-up van de toezichtsactiviteiten overeenkomstig
Verordening (EU) 2019/947.
Als u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt of uw rechten wenst uit te
oefenen (bijvoorbeeld met betrekking tot de toegang tot of rectificatie van onjuiste of onvolledige
gegevens), wordt u verzocht contact op nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van
de FOD Mobiliteit en Vervoer.
De aanvrager heeft het recht om te allen tijde een klacht over de verwerking van zijn
persoonsgegevens in te dienen per email via dpo@mobilit.fgov.be of per post naar FOD Mobiliteit en
Vervoer - t.a.v. DPO (9A64), City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Meer info op
https://mobilit.belgium.be/nl/privacy.
Naam
Voornaam
Nationaliteit
Rijksregisternummer
(Belgen)
Nationaal nummer
(EU ingezetenen)
Met het oog op het bekomen van een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand zoals
gespecificeerd in UAS.OPEN.030 van deel A van de bijlage bij Verordening (EU) 2019/947,
verklaar ik…
(1)
☐ een praktische (zelf-)opleiding te hebben voltooid.

(2)

☐ dat de vluchtuitvoeringen tijdens deze praktische (zelf)opleiding werden

(3)

☐

Datum

verricht in een gebied waarin ik redelijkerwijs verwachtte dat nietbetrokken personen tijdens de volledige duur van de UAS-vluchtuitvoering
geen gevaar liepen binnen het bereik waarin met het onbemande
luchtvaartuig werd gevlogen.
dat de vluchtuitvoeringen werden verricht op een veilige horizontale
afstand van minstens 150 m van woon-, handels-, industrie- of
recreatiezones.

Naam & voornaam

Handtekening

____/_____/_________
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