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Uppgifter till porttelefon 
 
Vi behöver ha ditt telefonnummer  
Om du vill du kunna släppa in besökare i huset utan att behöva gå ner och öppna entrédörren, behöver 
du anmäla ditt telefonnummer till föreningen. Flera telefonnummer per lägenhet kan läggas in i 
systemet. För att ditt nummer ska kunna läggas in i systemet, ska du vara medlem och/eller boende i 
föreningen.  
Är du sambo eller inneboende, då krävs att lägenhetsinnehavaren skriver också på. 

Vi vill samtidigt samla in uppgift om din e-post för att enkelt kunna kontakta dig och även kunna 
skicka föreningsinformation elektroniskt.  

Blanketten lämnas in komplett ifylld och signerad (endast myndiga) i föreningens postbox, 
Sjöviksvägen 124.  

Vill du vara ansluten till porttelefonsystemet men vara anonym?  
Att ingå i/ansluta sig till porttelefonsystemet är frivilligt, men du kan också välja att ingå anonymt i 
porttelefonsystemet. D.v.s. ditt namn kommer inte att visas på bildskärmen. Endast den som redan har 
ditt telefonnummer kan då ringa upp dig via porttelefonen. Viktigt att du meddelar oss detta, om du 
vill vara anonym.  
 
GDPR  
I och med att du lämnar dina uppgifter angående porttelefon, godkänner du att du tagit del 
av GDPR-reglerna som finns publicerade på https://www.bergkanten.se/gdpr och att styrelsen får 
lämna dina uppgifter till Automatic alarm som är leverantören av det nya inpasseringssystemet.  
 
Vid frågor kontakta styrelsens via e-post styrelsen@bergkanten.se. 
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Samtycke – insamling av telefonnummer & e-post 
 

Lägenhetsnummer: 
 

Ändringen gäller fr.o.m: 

För & efternamn: Telefon: E-post: Ska namnet 
synas i listan? 

 
 

  
 
 

 
     Nej          Ja 

 
 

  
 
 

 
     Nej          Ja 

 
 

  
 
 

 
     Nej          Ja 

 
 

  
 
 

 
     Nej          Ja 

 

Blanketten lämnas in ifylld och signerad (endast myndiga) i föreningens postbox, Sjöviksvägen 124. 

 

Underskrifter:     Namnförtydliganden:  

 

_________________________________  _________________________________ 

 

_________________________________  _________________________________ 

 

Underskrift, lägenhetsinnehavare:  Namnförtydligande, lägenhetsinnehavare:  

 

_________________________________  _________________________________ 

 

 

 

 


