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Bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 i Sundbyberg

Integritetspolicy bostadsrättsföreningen Solskiftet 1
Vad handlar det här om?
Här beskriver bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 i Sundbyberg, org.nr 769602-7809,
(härefter benämnd som ”vi”) hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilka behandlar vi personuppgifter för?
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmar
Hyresgäster
Köpare och säljare
Samboende icke medlemmar
Andrahandshyresgäster
Borgensmän
Förmyndare/god man

Vilken information om dig har vi?
Vi samlar in och lagrar grundläggande information om dig för att kunna hantera de tjänster vi
tillhandahåller, detta inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Civilstånd
Lägenhetsnummer
Bokföringsuppgifter
Övriga uppgifter kopplade till ditt boende hos oss

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
För att kunna fullgöra kontraktet behöver vi grundläggande information om dig. Det är till exempel
information och fakturor på månadsavgifter samt bokföring hur du har betalat enligt avtal.
Det kan även vara eventuella av dig inlämnade motioner eller annan information du gett oss
rörande ditt boende.
Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att uppfylla lagkrav, såsom
bokföringslagen, fullgöra avtalet eller i de fall det är i båda parters berättigade intresse mellan oss
och dig som medlem i föreningen.

Hur länge lagras informationen om dig?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år enligt
bokföringslagen därefter så kommer den raderas, men viss information i form av styrelseprotokoll
samt medlemsregister och överlåtelsehandlingar skall enligt bostadsrättslagen sparas så länge
föreningen finns kvar plus sju år efter det att den upphört.

Bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 i Sundbyberg
Rissneleden 101B
SE-174 57 SUNDBYBERG

Organisationsnummer 769602-7809

2(2)

Bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 i Sundbyberg

Hur delar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att hanteras av bostadsrättsföreningens styrelse i viss mån tredje
part såsom samarbetspartner för administration och bokföring, revisorer, försäkringsbolag samt
övriga underentreprenörer som skall utföra arbete hos dig eller som på något sätt berör dig och
ditt boende hos oss.
I övrigt kommer ingen tredje part ha tillgång till dina uppgifter så länge inte lagen kräver att vi
delar den. Observera att medlemsförteckningen i en bostadsrättsförening enligt lag är en offentlig
handling och ska lämnas ut till den som begär ett sådant utdrag.
Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer och dessa avtal innefattar bestämmelser om
behandling av dina personuppgifter för din räkning. Vi ger dessa förtag enbart tillgång till de delar
av dina personuppgifter som de behöver för att tillhandahålla sina tjänster på ett effektivt sätt.

Var behandlas informationen om dig?
All behandling av dina personuppgifter sker i elektronisk eller i pappersform inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du?
Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.
Korrigering: Vi ser till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att
korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.
Radera: Du kan kräva att vi raderar din information. Vi får dock inte radera information om dig
som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan,
antingen till ett annat företags eller ditt eget. Detta gäller inte information om dig som lagen kräver
att vi behåller.
Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss, eller hos datainspektionen.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen skriv till och skicka eller lägg direkt i
vår brevlåda på Rissneleden 101B. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen, vänligen
kontakta myndigheten direkt.

Ändringar av denna policy
När vi uppdaterar vår sekretesspolicy informerar vi dig. Denna sekretesspolicy uppdaterades
senast den 30 april 2018.

Hur du kan kontakta oss?
Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina
personuppgifter, kontakta oss. Du kan enklast göra det genom att kontakta någon i styrelsen.
Adress, mejl och telefonnummer finns anslagna i alla trappuppgångar.
Dessutom finns styrelsens brevlåda i Rissneleden 101B som du kan använda.
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