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SAMTYKKEERKLÆRING 
 
I henhold til databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, giver jeg hermed samtykke til, at Brabrand 
Boligforening indhenter og behandler oplysninger om mit personnummer (cpr-nummer) i forbindelse 
med mit lejeforhold.  
 

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mit personnummer (cpr-nummer) er, at 
Brabrand Boligforening af praktiske og administrative hensyn har behov for at kunne identificere mig 
som følge af det løbende mellemværende, der er mellem mig og Boligforeningen. 
 
CPR-nummeret skal benyttes dels i forhold til offentlige myndigheder, herunder Udbetaling Danmark, og 
dels til at udbetale eventuelle mellemværender via NEM-konto, ligesom Brabrand Boligforening på sigt 

vil anvende CPR-nummeret til at fremsende skrivelser via e-Boks.  

 
CPR-nummer kan også bruges som login til www.bbbo.dk/min-side, samt til at underskrive 
dokumenter elektronisk med digital signatur.  
 
Brabrand Boligforening har tillige gjort mig opmærksom på, at lejeforholdet ikke er betinget af, at jeg 
giver samtykke til behandlingen af oplysninger om mit personnummer (cpr-nummer). 

 
Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Boligorganisationen benytter mit samtykke 
som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Henvendelse 
herom skal ske til brabrand@bbbo.dk.  

Jeg giver tilladelse til at Brabrand Boligforening må registrere, opbevare og benytte mit CPR-nummer. 
 
Hvis I er to lejere på lejekontrakten, skal I være enige om, hvilket cpr-nummer vi må udbetale til, 

samt hvis e-mail og telefonnummer der skal bruges til den primære kontakt. 
Sæt kryds ud for cpr-nummer, telefonnummer og e-mail hvis I ønsker at oplysningerne på denne 
samtykkeerklæring skal være de primære.    
 

Jeg giver desuden tilladelse til, at mit CPR-nummer, i forbindelse med indflytning, må videregives til et 
forsyningsselskab med henblik på oprettelse af el-aftale, jf. lejekontraktens § 10.  
 

UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER OG RETURNER TIL BRABRAND BOLIGFORENING 

 
CPR-nummer: 

  
Dette cpr.nummer skal 
bruges til f.eks. udbetaling   

 

    

 
Navn: 

 
 

 
Adresse: 

 
 

 
Lejemålsnummer: 

 
 

     

 
E-mail: 

   
Denne e-mail skal bruges 
til primær kontakt   

 

     

 
Mobilnummer: 

   
Dette telefonnummer skal 
bruges til primær kontakt   

 

     
 

Jeg giver hermed mit skriftlige samtykke til ovenstående og er indforstået med, at jeg selv skal oplyse 
Brabrand Boligforening om navneændring, adresseændring m. 
     

Dato:     

     
 
 
Underskrift: 
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