
 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 
(tilladelse til udveksling af personoplysninger og tilmelding som el-forbruger) 

 
Jeg bekræfter med min underskrift på denne samtykkeerklæring, at jeg er indforstået med, at udlejer indsamler personoplysninger, som 

er omfattet af persondataloven. Oplysningerne indsamles alene til brug for registrering som gas og el-forbruger af det lejede iht. de af 

Energistyrelsens udarbejdede regler herfor. 

 

Udlejer har efter persondataloven pligt til at informere dig om, hvordan de personoplysninger, der indsamles og registreres, bliver 

behandlet. 

 

Ved din tilmelding som gas og el-forbruger afgiver du personoplysninger, som vil blive registreret og behandlet hos udlejer. De 

personoplysninger, der indsamles af udlejer, er bl.a. almindelige stamoplysninger, herunder navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger. 

 

Den dataansvarlige for personoplysningerne er udlejer. 

 

Udlejer vil udveksle de indsamlede personoplysninger med den valgte gas og el-leverandør. 

 

Det følger af persondataloven, at dine personoplysninger skal opbevares sikkert. Udlejer har som dataansvarlig truffet de fornødne 

tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at 

oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. 

 

De oplysninger, som udlejer har registreret om dig, slettes 6 måneder efter fraflytning af det lejede. 

 

Du kan på begæring få indsigt i de oplysninger, som udlejer behandler om dig. Ønsker du at få oplysningerne skriftligt, er udlejer 

berettiget til at opkræve gebyr herfor. Du har krav på, at eventuelle fejlregistreringer rettes. 

 

Undertegnede bekræfter ved min underskrift, at 

 

- Jeg er indforstået med, at udlejer indsamler, registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen som gas 

og el-forbruger. 

- Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring, og at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes. 

- Jeg er indforstået med, at jeg som lejer tilmeldes som gas og el-forbruger af det lejede, og at kundeforholdet mellem lejer og 

forsyningsselskab herefter er udlejer uvedkommende. 

- Jeg er indforstået med at blive tilmeldt som gas og el-forbruger af det lejede hos: 

  

Gas - Energi Fyn, v/Administrationsservice Fyn                      

 

El - Energi Fyn, v/Administrationsservice Fyn                      

_________________________________________________________ 

                               

Underskrift og dato:_____________________________________________ 

 

Navn, blokbogstaver: ___________________________________________ 

 

Cpr.nr.:_______________________________________________________________________ 

 

Mail: ________________________________________________________ 

 

 
Jeg er indforstået med, at jeg som el og gas kunde bliver tilmeldt Energi Fyns basis produkt for disse forsyningsarter.  

El produktet består af: Kvartals El hos Energi Fyn Handel A/S, produktet er baseret på markedspris, er uden binding og kan til enhver 

tid ændres. 

 

Gas produktet består af Flexgas hos Energi Fyn Energihandel A/S, produktet følger markedet og afregnes til her og nu prisen på 

gasmarkedet. Produktet er uden binding og kan ligeledes til enhver tid ændres ved kontakt til kundecentret på tlf. 70 13 19 00.  

Leveringsbetingelser kan findes på: https://www.energifyn.dk/kundeservice/kunde-hos-energi-fyn/faq-kunde-hos-energi-fyn/hvor-

finder-jeg-energi-fyns-leveringsbetingelser/ 

 

Når Energi Fyn har registreret dig på den aftalte bolig, fremsendes velkomstbrev og en ordrebekræftelse. Du gøres samtidig 

opmærksom på, at du nu eller senere, frit kan vælge alternativ el eller gas leverandør. 
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