
 

Bornholms Boligselskab 
Paradisvej 1 A, 3730 Nexø 

Tlf. +45 5649 3917 
mail@bornholmsboligselskab.dk 
www.bornholmsboligselskab.dk 

Navn: 
Adresse: 
 
  
Lejemåls nr./ Medlems nr.  

Samtykkeerklæring  
Behandling og opbevaring af personoplysninger 

 
I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til at Bornholms Boligselskab 
opbevarer og behandler personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email 
adresse, oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning og særlige behov, i 
forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. 
Herunder gives tilladelse til at Bornholms Boligselskab behandler oplysninger om restance 
eller evt. forfalden gæld til Bornholms Boligselskab. Herudover registreres om boligen er 
anvist af kommunen og om der er kommunalt beboerindskudslån og hvor lejemålet er 
betinget af min uddannelsesmæssige status, gives tilladelse til opbevaring af disse 
oplysninger.  
 
Herudover giver jeg samtykke til at Bornholms Boligselskab opbevarer og behandler mit 
personnummer i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle 
efterfølgende lejeforhold og til evt. overførsel via NemKonto. 
 
Jeg er gjort opmærksom på at formålet med opbevaring og behandling af personoplysninger 
og personnummer er, at Bornholms Boligselskab har behov for at kunne identificere mig dels 
grundet det løbende mellemværende mellem mig og Bornholms Boligselskab men også af 
praktiske og administrative hensyn. Bornholms Boligselskab videregiver ikke 
personoplysninger. 

 
Jeg er informeret om at hvis jeg ikke længere ønsker at Bornholms Boligselskab 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 skriftligt til Bornholms Boligselskab, Paradisvej 1 A, 3730 Nexø . 
 
Jeg bekræfter ved min underskrift at dette dokument er gennemlæst, forstået og accepteret.  
 
 
CPR:  ___ ___ - ___ ___ - ___ ___   -  ___ ___ ___ ___ 
 
Dato:  _________________________________ 
 
Underskrift : _________________________________ 

 
Lejer har ret til indsigt i-, berigtigelse af-, sletning af-, begrænsning af behandling af-, retten til 
at gøre indsigelse i mod behandling af-, samt retten til at få udleveret- alle 
personoplysninger. 

Lejer har ret til at klage til Datatilsynet hvis lejer/medlem ikke mener at Bornholms 
Boligselskab overholder reglerne for behandling af personoplysninger. 

Oplysningspligt over for den registrerede fremgår af persondatalovens §28 og databeskyttel-
sesforordningens art. 13. 
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