Samtykke vedr. brug af persondata
Samtykkeerklæring
Vedr. indsamling og behandling af persondata til oprettelse på et boligselskabs venteliste og
eventuelle efterfølgende lejeforhold.
I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at de i dokumentets nedenstående
ejendomsselskaber, indhenter og behandler persondata-oplysninger (herunder cpr-nummer) i
forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke
indebærer tillige, at ejendomsselskaberne kan opbevare de indhentede personoplysninger i
boligadministrativ sammenhæng.
Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af ovennævnte persondataoplysninger er, at
boligselskaberne har behov for at kunne identificere ansøgerne på venteliste, samt til generel
administration af ventelisten og eventuelle efterfølgende lejeforhold. For ansøgere der ikke har fornyet
deres ansøgning inden tre måneder slettes deres persondata automatisk.
En fornyelse af éns ansøgning på ventelisten, er således også en accept af at ovenævnte persondata
stadig opbevares af ejendomsselskaberne, i henhold til ovennævnte formål.
Jeg kan til en hver tid ved henvendelse til ejendomsselskaberne få oplyst, hvilke persondataoplysninger
ejendomsselskaberne ligger inde med om mig.
Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at boligselskaberne benytter mit samtykke som
grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen
sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet
baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til de i dokumentet nedenstående
Ejendomsselskaber på Grønløkkevej 10, 5000 Odense C, persondata@f-p.dk
Jeg er indforstået med at en tilbagekaldelse af mit samtykke samtidig nødvendigvis medfører at jeg
slettes fra boligselskabets venteliste og derved ikke kan tilbydes en bolig.
Jeg bekræfter ved min indmeldelse, at dette dokument er gennemlæst, forstået og accepteret.

Dette samtykke gælder for indmeldelse på venteliste og eventuelle efterfølgende lejeforhold for
boligselskaberne:
Ejendomsselskabet Jagtvej 42 ApS. www.ejdselskaberne.dk
Ejendomsselskabet Kræmmergården ApS. www.ejdselskaberne.dk
Ejendomsselskabet J.V.P’s Minde ApS. www.ejdselskaberne.dk
Ejendomsselskabet R.R.P’s Minde ApS. www.ejdselskaberne.dk

Der indsamles og behandles følgende persondata
Navn, adresse, telefon og mail samt boligønsker.
Ved eventuelle efterfølgende lejeforhold rekvireres cpr.nummer til brug for f.eks. tilmelding af
elektricitet.

