Bostäder
Kvittering av nycklar/elektroniska nycklar
Härmed kvitteras nedanstående nycklar till objekt nr:
Adress:

Kontraktsdatum:

Antal

Nyckelmärkning
st. Lägenhetsnycklar
st. Extralås
st. Portnycklar/brickor
st. Tvättstugenyckel/bricka
st. Tvättcylinder och nycklar
st. Husmorsnyckel
st. Förrådsnyckel/bricka
st. Garagenycklar/brickor
st.
st-

Information om behandling av personuppgifter
Telge Bostäder AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna. Ändamålet med behandlingen är att underlätta
hanteringen av nycklar och elektroniska nycklar för hyresgäster och hyresvärd. Den lagliga grunden för behandlingen är dels att
upprätthålla hyresavtalet, dels ett berättigat intresse då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade
intresse av att hantera nyckelsystem och passersystem. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet (i enlighet med lag).
För mer information om hur dina personuppgifter hanteras se www.telge.se/personuppgifter. Vid frågor om behandlingen av
personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
Om elektronisk nyckel tappas bort eller förstörs kommer undertecknad att debiteras 250 kronor per nyckel
(med reservation förprishöjning).
Undertecknad har mottagit och förstått informationen ovan
Kontraktsinnehavarens underskrift

Namnförtydligande

Ort

Telge Bostäder AB
Underskrift

Telge Bostäder
Box 633
151 27 Södertälje

Bankgiro: 642-1606
Org.nr: 556411-0616

Telefon: 08-550 221 00

Datum

Bostäder
Återlämnande av nycklar/elektroniska nycklar
Härmed återlämnas nedanstående nycklar till objekt nr:
Adress:
Antal

Nyckelmärkning
st. Lägenhetsnycklar
st. Extralås
st. Portnycklar/brickor
st. Tvättstugenyckel/bricka
st. Tvättcylinder och nycklar
st. Husmorsnyckel
st. Förrådsnyckel/bricka
st. Garagenycklar/brickor
st.
st.

Information om behandling av personuppgifter
Hyresgästen har kvar ansvaret för sin lägenhet gentemot Telge Bostäder under hela uppsägningstiden, även om nycklar inlämnas i förtid. Om en olycka inträffar eller skadegörelse sker är det hyresgästens ansvar och mot denne som avflyttande hyresgäst
eventuellt ersättningsanspråk kommer att ställas.
Hyresgästen godkänner att Telge Bostäder AB får gå in i objektet och inspektera, samt utföra arbeten i objektet under
min uppsägningstid.
Undertecknad har mottagit och förstått informationen ovan
Avflyttande hyresgästs underskrift

Namnförtydligande

Ort

Telge Bostäder AB
Underskrift

Telge Bostäder
Box 633
151 27 Södertälje

Bankgiro: 642-1606
Org.nr: 556411-0616

Telefon: 08-550 221 00

Datum

