SAMTYKKEERKLÆRING – ESPEPORTEN

Navn:
Bolig nr.:

Ved min/vores underskrift(er) på denne samtykkeerklæring bekræfter jeg/vi at være blevet
informeret om baggrunden for- og formålet med samtykkeerklæringen, og frivilligt at have givet
samtykke

til

behandling

af

personoplysninger

vedrørende

undertegnede

i

henhold

til

nedenstående retningslinjer:
Hvilke typer af personoplysninger behandles
Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar
fysisk person. Ved behandling af personoplysninger forstås bl.a. indsamling, registrering,
organisering,

opbevaring,

tilpasning,

søgning,

brug,

videregivelse ,

formidling,

m.v.

af

personoplysninger
Det afgivne samtykke omfatter følgende personoplysninger om undertegnede:
•

Navn

•

Adresse

•

Telefonnummer

•

E-mailadresse

Hvem foretager behandlingen af personoplysninger (den dataansvarlige)
Behandling af personoplysninger efter denne samtykkeerklæring foretages af:
Irmabyen 20 ApS
c/o ELF Development A/S, Strandvejen 70, 1. sal, DK-2900 Hellerup,
CVR-nr.

40 61 54 82

T: (+45) 39 20 02 50
E: info@elfdevelopment.dk
(Den dataansvarlige er ikke underlagt krav om valg af databeskyttelsesrådgiver)
Formålet med behandling af personoplysningerne
Formålet

med

den

dataansvarliges

behandling

af

personoplysninger

er

at

videregive

personoplysninger til samarbejdspartnere og interessenter, til gennemførelse af en overdragelse
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af fast ejendom, herunder varetagelse af køberens rettigheder og forpligtelse r i relation til
ejerforening, grundejerforening og evt. parkeringslaug.
Hvilke behandlinger er omfattet af samtykket

Samtykke gives til følgende behandlinger af de anførte personoplysninger:
•

Videregivelse til Grundejerforeningen Irmabyen.

•

Videregivelse til administrator, Cobblestone A/S, CVR-nr. 27 34 60 65.

•

Videregivelse til Nybolig Martin Enemærke Rødovre, CVR-nr. 40 05 06 20, til brug for
berigtigelse af købsaftale og udarbejdelse af øvrige handelsdokumenter, herunder digitalt
skøde.

•

Videregivelse til Entreprenør til brug for aflevering og registreringsforretning.

•

Videregivelse til HTH Køkkener til brug for tilvalg indenfor deres produksortiment,
herunder tilvalgsprodukter såsom køkkener, bad og garderober.

•

Videregivelse til Living Art A/S for mulighed for tilvalg af gardiner og markiser indenfor
deres produktsortiment.

•

Videregivelse til selskaber koncernforbundet med Den Dataansvarlige.

•

Videregivelse til forsyningsværker i forbindelse med meddelelse om ejerskifte.

Samtykket

omfatter

videregivelse

af

personoplysninger

fra

den

dataansvarlige

til

koncernforbundne selskaber efter samme retningslinjer som gælder for den dataansvarliges
egen behandling af personoplysningerne.
Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Behandling af personoplysninger, der foretages på baggrund af det afgivne samtykke, sker i
henhold til art 6, stk. 1 litra a i rådets forordning 2016/679, hvorefter behandling af
personoplysninger er lovlig, hvis den registrerede har givet samtykke til behandling af sine
personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
Den dataansvarliges forpligtelser
Den dataansvarliges behandling af personoplysninger skal foretages i overensstemmelse med
principperne i forordningens art. 5, stk. 1.
Den dataansvarlige har derfor foretaget en vurdering af formålet med behandling af
personoplysninger samt de personoplysninger der ønskes behandlet og fundet dette sagligt og
foreneligt med det anførte formål.
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Den dataansvarlige har endvidere vurderet, at de påtænkte behandlinger af personoplysninger
er relevante og tilstrækkelige og ikke videregående end hvad der kræves til opfyldelse af
formålet.
Tilbagekaldelse af samtykke
Undertegnedes samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage
ved skriftlig eller telefonisk meddelelse til den dataansvarlige, Irmabyen 19 ApS, c/o ELF
Development A/S, Strandvejen 70, 1. sal, DK-2900 Hellerup, tlf: (+45) 39 20 02 50, e-mail:
info@elfdevelopment.dk.

****
Undertegnede har læst og forstået ovenstående vilkår gældende for denne samtykkeerklæring

Købers underskrift:
Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

[underskrivers navn]

[underskrivers navn]
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