
Kontooprettelse:
Nedenstående udfyldes, printes og underskrives, aflever på kontoret eller send oprettelsen
via mail til info@jellebo.dk

Firmanavn eller navn:

Kontaktperson: 

Mobiltelefon: E-mail:

Adresse: 

Postnr. og by:

Underskrift/stempel: Dato:              

Skal underskrives i hånden

Ved underskrift bekræfter jeg, at jeg er bekendt med indholdet i ”Oplysninger om 
databehandling hos Jelle-Bo Udlejning” samt ”Jelle-Bo udlejning´s’ almindelige leje- og 
leveringsbetingelser” og accepterer disse.

               Sygesikringsbevis Kørekort

Faktura e-mail:

 EAN nr:

Firmatelefon:         CVR nr.:

HOJ
Skrivemaskinetekst
CPR nr.:



Databehandling hos Jelle-Bo ApS
Når du oprettes som kunde behandler Jelle-Bo Udlejning Rytterhaven 24 5700 Svendborg tlf 
6221 2790 CVR. 73628016 som dataansvarlig almindelige personoplysninger (navn, adresse, 
e-mail m.v.) vedrørende dig og dit firma.

Behandlingen sker i følge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker 
behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig. Ved 
kontooprettelse kan vi bede om legitimation i form af sygesikringskort og kørekort på den, som 
opretter kontoen. De sidste fire cifre i CPR-nummeret overstreges, så kun fødselsdagen bliver 
opbevaret.

Personoplysninger bliver videregivet til vores inkasso virksomhed i tilfælde af at betaling ikke 
overholdes.

Jelle-Bo ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjemand.
Jelle-Bo ApS vil opbevare dine personoplysninger så længe du er aktiv kunde hos os. 
Personlige data slettes efter dit ønske ved ophør af kundeforhold, eller senest 5 år efter ophør.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i 
forhold til de person oplysninger, Jelle-Bo ApS behandler om dig:
- Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
- Retten til indsigt.  
- Retten til-at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne 
behandling.

Du kan indgive klage til: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, 
hvis du mener, at Jelle-Bo ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse 
med databeskyttelsesreglerne.
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