
 

 

 

Samtykke til eksisterende lejere og personer på venteliste 

 

Samtykke: 

Alle de ting, du giver samtykke til, kan tilbagekaldes ved  personlig 

henvendelse til boligorganisationen. Tilbagekaldelse sker alene med 

virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere 

er behandlet baseret på dit samtykke 

Alle oplysninger og kommunikationskanaler vil blive brugt i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre uden dit udtrykkelige samtykke. 

Boligorganisationen må opbevare min mail og bruge den til individuel kontakt 

Vi må bruge din mailadresse til at kontakte dig individuelt, herunder videregive den til 

håndværkere, der skal udføre en konkret opgave i din bolig. Mailen bruges ikke til markedsføring. 

Registrering af mailadresse er en forudsætning for andre services, du kan til- og fravælge nedenfor. 

Boligorganisationen må opbevare telefonnumre og bruge dem til individuel kontakt 

Vi må bruge dine telefonnumre til at kontakte dig individuelt, herunder videregive dem til 

håndværkere, der skal udføre en konkret opgave i din bolig. Nummeret kan både bruges til opkald 

og individuelle sms’er. Registrering af mobilnummer er en forudsætning for andre services, du kan 

til- og fravælge nedenfor. 

Modtage tilbud om boliger digitalt 

Når vi sender tilbud med email, får du dem hurtigst muligt. Vi forbeholder os stadig ret til at sende 

med fysisk post. 

Modtage lejekontrakt digitalt 

Når der på et tidspunkt er en bolig, du har sagt ja til og som du får, sender vi lejekontrakten til 

underskrift med  nem ide. Det går hurtigere og der er maksimal leveringssikkerhed. Vi forbeholder 

os stadig ret til at sende med fysisk post. 

Modtage breve om min bolig digitalt 

Når vi sender breve til dig, fordi du er beboer (f.eks. varslinger, forbrugsregnskab og indkaldelser til 

afdelingsmøder), sender vi brevet til din mail der skal åbnes med nem ide. Det går hurtigere og der 

er maksimal leveringssikkerhed. Vi forbeholder os stadig ret til at sende med fysisk post. 

Modtage breve om min opskrivning digitalt. . Opkrævninger sendes via Betalings Service eller 

med fysisk post. 



 

 

 

Udover ovenstående kan boligorganisationen oprette egne samtykker, f.eks. om nyhedsbreve, 

servicebeskeder på sms mm.  

 

Oversigt over samtykke 

 

  
 Opbevar min mail og brug den til individuel kontakt   

 
 Opbevar mine telefonnumre og brug dem til individuel kontakt   

 
 Opbevar min fødselsdag- måned og år og brug det til identifikation    

    

 
 Modtag tilbud om boliger på mail   

 
 Modtag lejekontrakt på mail der skal åbnes med nem ide   

 
 Modtag breve om min bolig på mail   

 
 Modtag breve om min opskrivning på mail    

 
 Modtag bestyrelsesbreve på mail   

 
 Modtag servicebeskeder på SMS    

 
 Videregive telefon nummer og/eller mail til håndværkere, der skal 

udføre et konkret arbejde i lejligheden 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afleveres til Boligselskabets kontor 

Oversigt over samtykke 

 

  
 Opbevar min mail og brug den til individuel kontakt   

 
 Opbevar mine telefonnumre og brug dem til individuel kontakt   

 
 Opbevar min fødselsdag- måned og år og brug det til identifikation    

    

 
 Modtag tilbud om boliger på mail   

 
 Modtag lejekontrakt på mail der skal åbnes med Nem Ide   

 
 Modtag breve om min bolig på mail, der skal åbnes med Nem Ide   

 
 Modtag breve om min opskrivning på mail der skal åbnes med Nem 

Ide  
  

 
 Modtag bestyrelsesbreve på mail   

 
 Modtag servicebeskeder på SMS    

 
 Videregive telefon nummer og/eller mail til håndværkere, der skal 

udføre et konkret arbejde i lejligheden 
 

Dine personoplysninger: 

Navn:  

Adresse:  

 

Fødselsdag/måned/ år: :  

Mobil:  

 

Mail:  

 

Dato:                                    ----------------------------------------------------- 

                                             Underskrift 


