
Afgivelse af købstilbud
Efter at have gjort mig bekendt med udbudsmaterialet tilbyder undertegnede at afgive tilbud på 

følgende grund i Aarhus Kommune:

Gade + husnr.:

Postnr. + by:

Jeg tilbyder at købe grunden for følgende beløb ekskl. moms:

Kr. (i tal):

Kr. (med bogstaver):

Jeg er bekendt med grundens mindstepris. Jeg tilbyder at købe grunden på de i materialet 

Aftale om køb specificerede vilkår, og er bekendt med, at det afgivne bud er bindende.

Dato:

BYDER

Firmanavn: 

Att. person: 

Gade + husnr.: 

Postnr. + by: 

CVR-nr.:

Telefonnr.:

Email:

Underskrift:

BLANKET 6 / VIRKSOMHEDER / STORPARCELLER OG ERHVERVSGRUNDE I FRIT SALG



SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA 

I forbindelse med at du har afgivet et købstilbud, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen 
informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig 
om dine rettigheder i den forbindelse. 

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien identitetsoplysninger (navn, 
adresse, e-mailadresse, cpr.nr.) Det gør vi for at kunne behandle dit købstilbud, 
herunder foretage tinglysning samt oplyse grundejerforeningen om nye medlemmer. 

Det er en betingelse for at kunne anmelde et dokument til tinglysning, at det indeholder 
cpr.nr. på de, ifølge dokumentet, forpligtede og berettigede, jf. Tinglysningsloven § 9. 
Såfremt vi ikke er i besiddelse af dit cpr.nr. vil det ikke være muligt at tinglyse handlen. 

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Tinglysningsloven samt Lov om 
erhvervelse af fast ejendom. 

Oplysningerne, i elektronisk form, er opbevaret sikkert hos vores leverandører af de 
systemer vi arbejder med.  

Oplysninger bliver videregivet til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af 
skøde samt til grundejerforeningen.  

De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet, når de ikke længere har 
administrativ og retlig betydning og i det omfang, det ikke er i strid med arkivloven med 
dertilhørende bekendtgørelser.   

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. 

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også 
bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være 
opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har 
noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling og Almene 
boliger, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som kan kontaktes på 
grundsalg@mtm.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes 
behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes 
databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af 
personoplysningerne. 

. 
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