Overdragelse af varmepumpe på
abonnement

Behandling af personoplysninger:
EWII Varmepumper behandler i forbindelse med denne
anmodning personoplysninger i overensstemmelse med
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b med henblik på
indgåelse af en aftale.

Eksisterende Kunde har indgået en aftale med EWII
Varmepumper om en varmepumpe på abonnement ordning
(herefter kaldet ”Varmepumpeaftalen”). Betalingen består af et
månedligt abonnement samt en pris pr. kWh varme, der
leveres af varmepumpen.

Kategorier af personoplysninger, der behandles: navn,
adresse og kontaktinformation, offentligt tilgængelige
ejendomsdata, installations-, forbrugs- og produktdata, unikke
numre på enheder og kreditvurderingsoplysninger.

EWII Varmepumper leverer strømmen til varmepumpen
gennem en særskilt afregningsmåler.

Dataansvarlig er EWII Varmepumper A/S, Kokbjerg 30, 6000
Kolding. Henvendelse kan ske på tlf. 73 63 31 10 eller via mail
til persondata@ewii.com.

Eksisterende Kunde ønsker at overdrage sine rettigheder og
forpligtelser i henhold til Varmepumpeaftalen til Ny Kunde, der
samtidig har et ønske om at overtage eksisterende Kundes
rettigheder og forpligtelser i henhold til Varmepumpeaftalen.

Denne anmodning opbevares så længe kundeforholdet med
Eksisterende Kunde og/eller Ny Kunde består og 5 år efter
ophør af kundeforholdet.

Varmepumpeaftalen overdrages på den angivne
overtagelsesdato.

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen har
Kunden følgende rettigheder i relation til EWII Varmepumpers
behandling af personoplysninger:

På denne dato skal måler(e) aflæses, og aflæsning
dokumenteres med fotos. Aflæsning og fotos sendes pr.
mail til EWII Varmepumper – mail:
ewii_varmepumper@ewii.dk.

a)

EWII laver efterfølgende en slutopgørelse til Eksisterende
Kunde baseret på det faktiske forbrug for året holdt op imod a
conto afregnet forbrug.

b)

Der er enighed om, at Ny Kunde alene skal betale for de
forpligtelser, der opstår efter Overtagelsesdagen, og
Eksisterende Kunde skal således betale for alle forpligtelser
ind til denne dato.

c)

Der er tale om følgende forpligtelser, som afregnes a conto
månedligt:
•
•

d)

Abonnement
Varmeforbrug: A conto afregningen baseres på
Eksisterende kundes forbrug

e)

I januar måned laves en årsopgørelse baseret på det faktiske
forbrug for året. A conto forbrug for det nye år fastsættes i
forhold til det faktiske forbrug for året forinden.

f)

Ny Kundes a conto varmeforbrug for det første år sættes på
baggrund af Eksisterende Kundes faktiske forbrug. Dette
forbrug kan være forskellig fra forbruget anført i Eksisterende
Kundes oprindelige aftale.
Eksisterende Kunde og Ny Kunde er indforstået med, at EWII
Varmepumper indhenter en kreditvurdering af Ny Kunde. Der
vil hertil blive indhentet oplysninger fra
kreditoplysningsbureauer og/eller skyldnerregistre. EWII
Varmepumper er således ikke forpligtet til at acceptere
overdragelsen af Varmepumpeaftalen.

ret til indsigt – den registrerede har ret til indsigt i de
personoplysninger EWII Varmepumper behandler
om den registrerede samt en række yderligere
oplysninger. Adgangen må dog ikke krænke andres
rettigheder og frihedsrettigheder.
Ret til berigtigelse (rettelse) – den registrerede har
ret til at få urigtige oplysninger om den registrerede
rettet.
Ret til sletning – den registrerede har i særlige
tilfælde ret til at få slettet oplysninger om Kunden
inden tidspunktet for EWIIs almindelige, generelle
sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling – den registrerede
har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af den
registreredes personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse – den registrerede har i visse
tilfælde ret til at til at gøre indsigelse mod
Varmepumpers behandling af den registreredes
personoplysninger
Ret til at transmittere oplysninger (dataportibilitet) –
den registrerede har i visse tilfælde ret til at
modtaget den registreredes personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format som den registrerede kan få overført til en
anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om de registreredes rettigheder i
Datatilsynets vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.

Vælger EWII Varmepumper at acceptere overdragelsen af
Varmepumpeaftalen, sender EWII Varmepumper en besked til
såvel den Eksisterende Kunde som den Nye Kunde.

Den registrerede har mulighed for at klage til Datatilsynet over
EWII Varmepumpers behandling af personoplysninger. Dette
kan ske via Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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Til udfyldelse – overdragelse af varmepumpe på abonnement
Send billede af aflæste målere som dokumentation til EWII Varmepumper på ewii_varmepumper@ewii.dk på overtagelsesdatoen.

Ny Kunde

Leverandør
EWII Varmepumper A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
CVR-nr. 38560166
Mail: ewii_varmepumper@ewii.dk
Telefon: 73 63 31 10

_____________________________________________
Fulde navn

_____________________________________________
CPR-nr.

Eksisterende Kunde
________________________________________
Fulde navn

____________________________________________
Adresse

________________________________________
Overdragelsesdato
_____________________________________________
Telefonnummer
Aflæsning af målere:
_____________________________________________
E-mail

________________________________________
kWh (Varmemåler, varmeinstallation)

________________________________________
kWh (Varmemåler, varmt vand)

_____________________________________________
Installationsadresse

________________________________________
Dato og underskrift, Eksisterende Kunde

_____________________________________________
Dato for udløb af abonnementsaftale

_____________________________________________
Dato og underskrift, Ny Kunde

Godkendelse af anmodning
EWII Varmepumper godkender anmodning om overdragelse af
varmepumpe på abonnement.

____________________________________________
Dato og underskrift, EWII Varmepumper
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