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Bäste Kund / Hyresgäst
Mot bakgrund av den nya allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), vill vi
ge er följande information.

Vi samlar in följande data
Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta hyresgästförhållanden, entreprenadupphandlingar,
kundinformation mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt
tillhandahåller oss, till exempel när du gör en förfrågan om att hyra en lokal eller bostad eller om vi gör
förfrågningar för upphandlingar av entreprenader/entreprenörer för utförandejobb mfl. Kan även ske vid
kommunikation med oss via e-post och andra kanaler när du registrerar dig hos oss som kund, hyresgäst eller
intressent av bostad/lokal mm. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, personnummer, postadress, epostadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa
möjliga sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom källor via sökmotorer och ditt
företags webbplats.
Så använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder personuppgifterna för att:
Upprätthålla ett hyresförhållande, skicka information, underlag för fakturering, information om personer i
bostads- eller lokalkö. Också för att behålla historik om personer som haft kontakt med oss.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för tredje part.
Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som i den här informationen använder vi oss av våra legitima
intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelation eller hyresförhållande och kommunicera med dig som en
kontakt för företaget eller privatperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra
affärskontakter.
Hur delar vi informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina
personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis transportörer, entreprenörer som
ska leverera eller reparera något hos dig.
Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge så länge vi har en affärsrelation eller ett
hyresförhållande. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.
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Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers
tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerhetsställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor kring hur dina personuppgifter hanteras. Du kan alltid
rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter om du inte längre önskar ha en affärsrelation
eller ett hyresförhållande längre.

Med vänliga hälsningar
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