
 

 

 
 

 

 
 
Dit samtykke til at Eniig Energi Naturgas A/S indhenter informationer om dit gasfyr og dit årsforbrug 
af gas hos dit gasdistributionsselskab.   
 
Når du ønsker at blive servicekunde hos Eniig, har vi brug for at vide hvilket gasfyr du har, hvornår det er 
installeret og hvad dit årsforbrug af gas er. Dette er vi nødt til at vide for at sikre, at vi tilbyder dig den rigtige 
serviceaftale og at den servicepartner vi tilknytter din serviceaftale, er uddannet til at servicere dit gasfyr. 
 
Ved at krydse af i ”Ja tak, I må gerne gøre det nemt for mig at være servicekunde” giver du Eniig udtrykkeligt 
samtykke til at indhente oplysninger om dit gasfyr og dit årsforbrug af gas hos dit gasdistributionsselskab. 
 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Eniigs indhentning af informationer hos dit 
gasdistributionsselskab ved at kontakte os telefonisk på 7015 1670 eller skrive til os på energi@eniig.dk. Vi 
vil herefter ikke indhente oplysninger om dit gasfyr og dit årsforbrug, medmindre vi har et andet retligt 
grundlag hertil.  
 
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan oprette en serviceaftale til 
dig, da oplysningerne om dit gasfyr og dit årsforbrug er af afgørende betydning for at vi kan oprette den 
korrekte serviceaftale og vælge den rigtige servicepartner til dig.   
Oplysninger om dit gasfyr og årsforbrug vil blive opbevaret hos Eniig, så længe det er nødvendigt for 
opfyldelse af ovennævnte formål, hvilket vil være i hele serviceaftalen løbetid og som regel op til 5 år efter 
ophøret heraf.  
 
Du har altid ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at 
modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 
personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du 
mener er ukorrekte, forældede m.v., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger 
blokeres. Yderligere informationer om vores behandling af dine personoplysninger kan findes i vores 
privatlivspolitik på [link].  
 
Har du konkrete spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du indgive en klage i den 
forbindelse, kan du kontakte Eniig ved at sende en e-mail til energi@eniig.dk eller ringe til 7015 1670. 
 

 


