
S A M T Y K K E E R K L Æ R I N G  

    

 

I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Juelsmindehalvøens Almene 

Boligselskab af 1946 ( herefter JAB 1946 ) indhenter og behandler oplysninger personnummer (cpr-

nummer) i forbindelse med administration af mit lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at JAB 

1946 kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng. 

 

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, 

at JAB 1946 har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende 

mellem mig og JAB 1946, men også af praktiske og administrative hensyn. 

 

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at JAB 1946 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 JAB 1946 på 

følgende mailadresse: post@jab1946.dk 

 

Digital kommunikation via mail eller e-boks: 

Det aftales, at digital kommunikation foregår enten ved anvendelse af e-boks, eller ved anvendelse 

af følgende mailadresser: 

 

Lejer:  xxxx@xxxx.dk 

Udlejer:  Mailadresser med domæne ”@jab1946.dk” 

 

Der kan ikke anvendes andre mailadresser, end de ovenfor aftalte. Såfremt den ene part skifter 

mailadresse, skal den anden part straks orienteres om ændringen. Indtil den anden part har 

modtaget meddelelse om ændringen, kan den hidtil aftalte mailadresse anvendes. 

Hver part sikrer nødvendige oplysninger og registreringer til anvendelse af e-boks. Persondata der 

udveksles i denne forbindelse håndteres og anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid 

gældende persondatalovgivning. 

 

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dette dokument er gennemlæst, forstået og accepteret. 

Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring. 

 

 

 

 

Sted og dato: _________________________ 

 

Cpr.nr.   _________________________ 

 

Navn (blokbogstaver): _________________________ 

 

Underskrift:   _________________________ 

 

mailto:xxxx@xxxx.dk

