Personligt samtykke
I forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter skal vi, jf. persondataforordningen, bede om dit udtrykkelige
samtykke til at benytte dit cpr-nummer.
Ved flere ejere/lejere skal vi bede om en blanket pr. ejer/lejer, da dette samtykke er personligt.
CPR nummer
Vi bruger dit cpr. nummer til:
 Adresseopdatering - hvis du flytter, henter vi automatisk din nye adresse via cpr. registret.
 Opkrævning via e-Boks - hvis du har tilmeldt dig i e-Boks, sender vi din regning direkte til din e-Boks og du
sparer faktureringsgebyret for udsendelse af regning på papir.
 Tilbagebetaling - hvis du har betalt for meget aconto, refunderer vi beløbet til din NEM-konto.
 Inddrivelse - hvis du har en restance, overdrages denne til inddrivelse via SKAT.
Cpr-nummer:
Idet jeg udfylder og underskriver denne erklæring, giver jeg hermed Lolland Forsyning A/S lov til at benytte mit
cpr-nummer.
Ønsker du at modtage opkrævninger fra os i din e-Boks, skal du selv tilmelde Lolland Forsyning A/S som afsender i
din e-Boks. Du finder os under ”El og forsyning”.

For at gøre det nemmere for os at kontakte dig vedr. dit kundeforhold, vil vi gerne bede om dine opdaterede
kontaktoplysninger:
Kontaktoplysninger
Ejer/lejer:
Adresse:
Telefonnr.:
E-mailadresse:
Markér, hvis du ønsker nedenstående services:

□ Få besked på e-mail, når du får en ny regning.
□ Få besked på e-mail, når du skal aflæse din måler.
Lolland Forsyning A/S, er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen. Hvis du vil vide mere om hvordan vi behandler dine oplysninger kan du læse mere herom i vores
privatlivspolitik på www.lollandforsyning.dk.
Du har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke kan du
læse, hvordan du bærer dig ad i vores privatlivspolitik pkt. 2 og 10.
Du kan returnere blanketten på følgende måder:
 Returner den i papirform til os på adressen Stavangervej 13, 4900 Nakskov.
 Scan det udfyldte dokument, vedhæft det i en e-mail og send den til forbrug@lollandforsyning.dk.
 Du kan også skrive en e-mail til forbrug@lollandforsyning.dk og anmode om at få tilsendt dokumentet
digitalt til underskrift med NemID.
Dato og underskrift

