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Kontaktperson liste 
Bilag C til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg Version 1.0 (februar 2021) 

Anlægsadresse 

Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

DOA nummer 

Anlægsejer 
Firma 

Adresse 

Postnr. / By 

Kontaktpersoner 
Navn     Telefon 1  Telefon 2  Dag    Nat 

Kontakt 1 

Kontakt 2 

Kontakt 3 

Kontakt 4 

Kontakt 5 

Angiv om kontaktpersonerne kan kontaktes dag og/eller nat. ("Dag" betragtes som

almindelig arbejdstid mellem 08:00 – 16:00, "Nat" betragtes som alt anden tid på døgnet)

Såfremt der ikke er sikkerhed for, at en af de ansvarlige kontaktpersoner kan træffes på et-

hvert tidspunkt, skal der oplyses navn og telefonnummer på døgnbemandet vagtcen-

tral/servicefirma, som ud fra en forud fastlagt instruks kan foretage sig det videre fornødne 

efter tilkald. 

Persondataforordningen 2018 

For at kunne tilkalde repræsentanter for virksomheden i tilfælde af alarm, gemmer Lejre Brandvæsen ovenstående personoplysninger 

på kontaktpersoner. Oplysningerne videregives til Hovedstadens Beredskab, som er vagtcentral for Lejre Brandvæsen 

Oplysningerne gemmes i den periode, hvor ABA-anlægget er aktivt. 

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. 

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