Kontrakt – BREDBÅND –
Sådan gør du:
Udfyld nedenstående og mail formularen til os på mail@vejen-net.dk eller print kontrakten, udfyld og underskriv formularen og aflever den på
vores kontor.

Medlemsnr. (udfyldes af Vejen-Net)
Medlemmets navn
Installationsadresse
Postnr. / By
Tlf.

Mobil

E-mail

Udfyldes KUN ved virksomhedsaftale, hvorefter dit firma betaler for din internetforbindelse.
Firmanavn
Faktura adresse
Postnr. / By
Vores aktuelle Internet pakker samt priser finder du på vejen-net.dk/internet. Oprettelsen er gratis for alle medlemmer med en
antennetilslutning hos Vejen-Net.

Jeg ønsker at tegne følgende abonnement vedr. bredbånd hos Vejen-Net
1000/100 Mbit/s (down-/upload)
300/40 Mbit/s (down-/upload)
Foreningskontingent (49,- kr./md., hvis du ikke har TV gennem Vejen-Net)
Pakkeskift (inkl. skift til internet uden TV kr. 350,-)
Trådløs (10,- kr./md.)

100/10 Mbit/s (down-/upload)

Jeg har læst og accepterer betingelserne i Vejen-Nets Persondatapolitik

Abonnementsydelse opkræves kvartalsvis forud. Kontrakten er bindende i minimum 6 mdr. og kan tidligst opsiges efter 5 mdr. med løbende
måned + 30 dage. Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med samtlige Vejen-Net’s vilkår - herunder at have læst og
accepteret “Kundevilkår pr. 1/1-2013” (vejen-net.dk/alt-om-internet). E-mail konto kan oprettes via ’Min side’ på vejen-net.dk.

Dato

Medlemmets underskrift

Vejen-Net underskrift

TAK, fordi du tegner et bredbånds abonnement hos os. Vi lover at passe godt på dig.
Med venlig hilsen
Vejen-Net

Vejen-Net (tidl. Antenneforeningen Vejen) - Vestergade 6A, 6600 Vejen - Tlf. 76 960 970 - mail@vejen-net.dk
vejen-net.dk

Persondatapolitik hos Vejen-Net
November 2022
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er
relevant for din aktivitet hos Vejen-Net.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for
den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne
gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din
indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse),
telefonnummer og betalingsoplysninger.
Vejen-Net indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på
www.vejen-net.dk er Vejen-Net, Vestergade 6A, 6600 Vejen, cvr nr. 18009633.
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du
har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af
tilbud) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.
Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos Dandomain.dk , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores
hjemmeside, vil blive opbevaret i Dandomain.dk s datacentre.
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er
databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores
databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til
databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler
om beskyttelse af dine personoplysninger.
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om
følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en
databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine
personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse antenne@vejen-net.dk.
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