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PARKKVARTERETS BOLIGFORENING 
Jagtvej 179, kld. 2100 København Ø, mail@jagtgaarden.net 

Ansøgningsskema til opnotering på Parkkvarterets Boligforenings 
Jagtgaarden lejligheds ventelister 

 
*Navn: 

 

*Fødselsdato for ansøger: 

*Nuværende adresse: 

 

 
*Telefonnummer: *Mailadresse: 

 

*Skal udfyldes 

Uddrag af vedtægter (til enhver tid er det nyeste vedtægter, der er gældende) 
Iht. vedtægternes §6 overdrages brugsretten til foreningens boliger efter en særlig prioritering samt 
ventelistesystem med følgende rækkefølge: 
A) Intern venteliste, for andelshavere i foreningen 
B)  ”Børn-af-huset” listen, for personer der på opskrivningstidspunktet er slægtning til en 

andelshaver i direkte op- eller nedadstigende linje. Samt tidligere andelshavere. 
C)  Ekstern venteliste. OBS! Der opskrives ikke længere på ekstern venteliste. 
 

Ovenstående ønsker opnotering på følgende: 

A) Intern venteliste, for andelshavere i foreningen  

B) ”Børn-af-huset” listen (alene personer, der er fyldt 15 år, kan optages på venteliste)  

 

Navn og adresse på relationen i tilfælde af punkt B 
Navn på relation (jf. Punkt B), samt relation 

 

Adresse på relation (jf. Punkt B) 

 

Relation (f.eks. far, mor, datter, søn) 

 

 
Med underskrift godkender ansøger retningslinjerne beskrevet her, vedtægter samt husorden 

Dato og ansøgers underskrift 
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Udfyldes af Bestyrelsen 

 
Dato for modtagelse:  Stempel 

 

 

Underskrift af bestyrelsesrepræsentant 

Bestyrelsesrepræsentant navn med blokbogstaver: 
 

 

 
Dato for modtagelse:  Stempel 

 

 

Underskrift af bestyrelsesrepræsentant 

Bestyrelsesrepræsentant navn med blokbogstaver: 
 

 

 

Retningslinjer 

Ledige lejligheder vil blive slået op på foreningens hjemmeside, samt de respektive steder udpeget 

af bestyrelsen. Såfremt man er interesseret i en af de pågældende lejligheder, skal man skriftligt 

rette henvendelse til bestyrelsen. Placering på ventelisten bestemmer herefter hvem af de 

interesserede, lejligheden tilbydes til først. Benytter man sin placering til overtagelse af en 

lejlighed, slettes man fra ventelisten, med mindre man giver skriftlig besked til bestyrelsen om 

fortsat opnotering inden for 6 uger fra overdragelse af andel.  

Fraflytter man foreningen, slettes man ligeledes fra ventelisten, medmindre man eksplicit giver 

besked om opnotering på ”Børn-af-huset” listen i stedet.  

Noterede på den eksterne venteliste slettes når det er mere end 3 år siden man blev skrevet op – 

medmindre man skriftligt henvender sig til bestyrelsen med et ønske om fortsat opnotering. 

 

Det er op til ansøger at holde bestyrelsen opdateret med korrekte oplysninger, herunder 

kontaktoplysninger, således hvis bestyrelsen ikke kan komme i kontakt med en ansøger, vil denne 

blive slettet fra ventelisten 6 måneder efter henvendelse, uden krav om genoptagelse ift. tidligere 

ansøgning, jf. dog nedenfor angående behandling af personoplysninger. 
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Behandling af persondata: 

Parkkvarterets Boligforening, cvr-nr. 62523328, Jagtvej 179, kld., 2100 København Ø, mail@jagtgaarden.net, er 

juridisk ansvarlig i henhold til gældende regler for behandling af personoplysninger. 

Behandling og indsamling af oplysninger sker med henblik på opnotering på venteliste, og behandlingen af 

personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet hermed. 

Parkkvarterets Boligforening bestræber sig på at sikre, at oplysningerne er rigtige og ajourførte, og sletter og berigtiger 

i fornødent omfang urigtige oplysninger. 

I det omfang det ikke længere er nødvendigt for løsning af opgaven vil personoplysninger blive slettet og/eller 

anonymiseret. Sletning sker løbende når der ikke længere måtte være grundlag for opnotering, og i øvrigt senest 30 år 

efter opnotering.  

 

Videregivelse af oplysninger sker kun i det omfang det er til opfyldelse af formålet med opnoteringen og derudover kun 

efter forudgående indhentet samtykke i hvert enkelt tilfælde. 

Som registreret har man ret til at få indsigt i sine personoplysninger og andre rettigheder knyttet hertil, så som retten 

til at få berigtiget urigtige personoplysninger, retten til at få slettet sine personoplysninger, retten til at flytte sine 

personoplysninger. Rettighederne kan dog være begrænset af andre forhold, og retten til sletning begrænses i det 

omfang formålet for behandlingen stadig er opfyldt, jf. ovenfor, og i øvrigt kan der ved udnyttelse af indsigtsretten i 

visse tilfælde blive opkrævet gebyr. Parkkvarterets Boligforening anvender ikke personoplysninger til markedsføring. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til ovenstående og i øvrigt klage ved henvendelse til 

mail@jagtgaarden.net, gerne med angivelse af ”persondata” i emnefeltet. Klage derudover kan ske til Datatilsynet. 

Kontaktoplysninger til Datatilsynet findes på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne opnotering på foreningens ventelister er kun gældende for vedtægter samt retningslinjer gældende på datoen 

for modtagelsen af ansøgningsskemaet. Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen og retningslinjerne kan 

ændres af bestyrelsen.  


