TEGLBROEN
Ansøgning
(Udfyldes med BLOKBOGSTAVER)

Reservation af lejlighed nr.

Lejer 1
Fulde navn:
CPR:
Nuværende adresse:
postnr. + by:
Telefon nr.:
Mailadresse:

Lejer 2
Fulde navn:
CPR:
Nuværende adresse:
postnr. + by:
Telefon nr.:
Mailadresse:

Ønsker husdyr Kat ❑ Hund ❑ Race:_________________________________
Har du en ejer- eller andelsbolig og ønsker du et salgstjek Ja ❑ Nej ❑
Hvor har du hørt om projektet? Facebook ❑ Instagram ❑ Avis/Dagblad ❑ Venner/bekendte ❑ Andet: _______________________

_____________________________

Dato

_____________________________

Dato

________________________________________________________________________________________

Underskrift 1

________________________________________________________________________________________

Underskrift 2

Lejekontrakten skal underskrives senest 2 dage efter reservation for at fastholde reservationen.
Depositum, forudbetalt husleje samt 1. måneds husleje + vand og varme indbetales senest 5 dage fra
modtagelse af lejekontrakten.
Ved husdyr opkræves der 3 måneders depositum, 3 måneders forudbetalt leje samt 1. måneds husleje + vand og varme

Ejendomsmæglerens persondatabehandling:
Oplysninger
Du/I informeres hermed iht. EU’s databeskyttelsesforordning om, hvordan personoplysninger behandles
af ejendomsmæglervirksomheden.
Dataansvarlig er ejendomsmæglervirksomheden EDC Projekt Poul Erik Bech, CVR.nr. 18215101,
Bremerholm 29, 1069 København K, 3330 7800, 118@edc.dk.
Hvilke oplysninger får vi af dig, og hvad bliver de brugt til?
For at du med udlejer vil kunne indgå en lejeaftale (forordningens art. 6, stk. 1, litra b), og for at vi kan
opfylde vores forpligtelser får vi dine identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cvr-nr. på dig som lejer og tilsvarende, hvis du er
fuldmagtshaver, tegningsberettiget eller repræsentant for lejer. Vi opbevarer disse oplysninger og
korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar.
For at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger også
dit CPR-nr. og yderligere kontroloplysninger (f.eks. legitimation). Disse bruges til den
kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre. Vi har en underretningspligt, som betyder at dine
personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig,
der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.
Vi oplyser desuden dine identifikations- og kontaktoplysninger, og kan videregive andre nødvendige
oplysninger fra vores evt. aftale og korrespondance, når vi indhenter oplysninger andre steder end hos
dig. Se nedenfor.

Samtykke
Vi skal have samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis vi ikke er forpligtet til at indhente
disse iht. lov eller aftale (forordningens art. 6, stk. 1, litra a). Du bedes derfor samtykke til følgende:
Samtykke til behandling af CPR-nr.
For at ejendomsmægleren kan identificere dig tilstrækkeligt, har denne, ud over de ovenfor definerede
identifikationsoplysninger, behov for dit CPR-nr. CPR-nr. vil ikke blive offentliggjort. Det vil alene blive
delt med rådgivere, eksempelvis den til enhver tid værende ejendomsadministrator, der er involveret i
ejendomsmæglerens sagsbehandling før, under og efter en sag, når dette er påkrævet.
Ejendomsmægleren og de nævnte aktørerne beholder CPR-nr. så længe, det er nødvendigt. Herefter vil
oplysningen blive slettet.
Jeg, lejer, giver hermed samtykke til, at ejendomsmægleren behandler mit cpr-nr. til disse formål.
Ja

Nej

Det ovenstående samtykke kan som udgangspunkt til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til
ejendomsmæglervirksomheden. Dette er dog bl.a. ikke muligt, hvis ydelsen, som samtykket var
nødvendigt for at gennemføre, er påbegyndt og ikke kan indstilles på tidspunktet for
tilbagekaldelsen.
Underskrift
Dato

Lejer

