Skorstensfejeren er også kommet ind i den digitale tidsalder, og vi har mulighed for at give vores kunder
besked om hvornår vi har været og feje skorsten og foretage brandpræventivt tilsyn, samt meddele om evt.
fejl og mangler på mail eller SMS. Vi skal understrege at det selvfølgelig er frivilligt om man ønsker at
tilslutte sig denne mulighed – hvilket stadig flere husejere ønsker og efterspørger.
Dataene opbevares på en server, hos det firma der servicerer vores databasesystem, og er således kun
tilgængelige for skorstensfejeren, når vi har logget på med vores password. Vi kan garantere at vi kun
bruger kundernes data til det ovenfor nævnte og at data ikke sælges, overdrages eller på anden måde
videregives til 3. part.
Vi håber at I vil tage godt imod muligheden og hvis I har mulighed for at informere jeres medlemmer via
jeres hjemmeside (evt. ligge den medsendte formular op på hjemmesiden) eller på generalforsamlinger, vil
det være til stor nytte for os – og forhåbentlig også for husejerne. Vi skal understrege at hvis vi ikke har
data fra den enkelte husejer til elektronisk brug, så vil husejeren stadig få besked fra os pr. trykt blanket,
som vi afleverer i sommerhuset, ved vort besøg. Helt som sædvanligt.
Venlig hilsen
Skorstensfejermester Henrik Eis
Østergade 114, 6900 Skjern
20459390

Navn:……………………………………………………………………………………….
Sommerhusadresse:…………………………………………………………………………………..
Mobil/Mail:………………………………………………………………………………
Fremover ønsker jeg advisering på (sæt kryds): Mobil………Mail………
Hjemmeadresse:………………………………………………………………..
Til brug for fremtidig advisering om foretaget skorstensfejning og evt. besked om hvad vi mangler at
foretage i dit sommerhus vil vi gerne bede om ovenstående oplysninger. Vi skal gøre opmærksom på at
oplysningerne kun vil blive brugt til dette formål, bliver opbevaret på betryggende vis, og ikke bliver
videregivet til 3. mand.
Du er velkommen til at gå ind på min hjemmeside: www.skjernaafejeren.dk/opdater-kontaktdata/ og sende
oplysningerne til mig, eller sende mig en mail til: mheis@mail.dk

