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Tilslutningsaftale 
Bilag B til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg Version 1.0 (februar 2021) 

Flere oplysninger på næste side ... 

Anlægsadresse 

Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

DOA nummer 

Ny tilslutningsaftale på  
allerede overvåget anlæg 

Ja Nej 

Anlægsejer 
Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

Kontaktpers. 

E-mail

Telefon 

CVR 

Evt. administrator 
Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

Kontaktpers. 

E-mail

Telefon 

Betalingsadresse (tilslutning) 

Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

Telefon 

CVR/EAN / 

Rekv. nr. 

Anlægstype 

ABA AVS 

AVT ARS 

AGA AVA 

ABDL ABV 

Myndighedskrævet 

Ja Nej 

Disponering 
Udfyldes af Lejre Brandvæsen 

ISL   HM1    HV1 

KHV1       KHM1  KHR1 

Anlægsejer og -installatør anmoder 

Lejre Brandvæsen om etablering af 

automatisk alarmoverføring mellem 

nævnte automatiske brandalarme-

ringsanlæg og Lejre brandvæsens 

vagtcentral, med det formål, at 

kunne alarmere Lejre Brandvæsen. 

Lejre Brandvæsen ”Bestemmelser 

for Automatiske brandalarme-

ringsanlæg” med tilhørende bilag 

samt Lejre Brandvæsens eventu-

elle supplerende vilkår, er en in-

tegreret del af nærværende af-tale, 

og således en del af hele af-

talegrundlaget. 

Priser fremgår på Lejre 
brandvæsens hjemmesiden.

Afgifterne har hjemmel i Bered-

skabsloven, Lov nr. 634 af 

08/06/2016. 
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Betalingsadresse (årlig afgift, blinde alarmer) 

Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

Telefon 

CVR/EAN / 

Rekv. nr. 

Møllebjergvej, 4330 Hvalsø

_________________________________ 
Lejre Brandvæsen  

_________________________________ 
Anlægsejer  

Persondataforordningen 2018 

Såfremt der gives oplysninger om kontaktperson skal vi gøre opmærksom på, at Lejre Brandvæsen gemmer oplysningerne til brug for 

administration af aftalen. Oplysningerne gemmes i den periode, hvor ABA-anlægget er aktivt og. 

De registrerede har ret til indsigt, berigtigelse og sletning - læs mere om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk Rets-

grundlaget for behandling af oplysningerne følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f. 

Legitime interessesr, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysningerne blandt andet på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttel-

sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er Lejre brandvæsens mulighed for at admi-

nistrere kundeforholdet. 

Dato: Dato:

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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