Brf Kolveden

Integritetspolicy

Brf Kolveden har och har alltid haft ambitionen att sköta hanteringen av personuppgifter på
ett ansvarsfullt sätt och bara lagra personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att
föreningen skall kunna uppfylla sina förpliktelser mot sina medlemmar och hyresgäster enligt
stadgarna, samt i enlighet med de lagkrav som föreningen har att följa i sin verksamhet.
Föreningen har även ett berättigat intresse att säkerställa att bostadsrättshavarna får
information om föreningens verksamhet.
Styrelsen i Brf Kolveden är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av
personuppgifter i föreningen och åtkomst till personuppgifter är begränsad till aktuell
styrelses ordinarie ledamöter.
Vad använder vi dina personuppgifter till?
Föreningen samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att identifiera
medlemmarna samt för att administrera medlemsverksamheten i bostadsrättsföreningen och
fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och enligt de lagar som gäller för
bostadsrättsföreningen.
Föreningen använder kontaktuppgifter till medlemmar och hyresgäster för utskick av
information om föreningen samt kommunikation med enskild medlem via post, e-post och
telefon.
Personuppgifter kan också användas vid planering av åtgärder rörande fastighetsunderhåll,
som berör lägenheterna.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Exempel på de uppgifter som samlas in och registreras är namn, adress, personnummer,
telefonnummer, e-postadress, lägenhetsnummer, ägarandel i bostadsrätt, pantsättningar,
andrahandsupplåtelser samt avgiftsfordringar och krav.
Vid inträde i föreningen tas normalt en kreditupplysning, som innehåller inkomst- och
förmögenhetsuppgifter. Kreditupplysningar raderas efter högst 16 månader.
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter hanteras av leverantörer av förvaltningstjänster till föreningen. Med
dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal.
Vi delar dina uppgifter med andra, t ex mäklare, hantverkare och myndigheter endast i den
mån det är nödvändigt för att kunna förvalta föreningens angelägenheter och tillvarata
medlemmarnas ekonomiska intressen.
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Så länge du är medlem eller hyresgäst sparas dina personuppgifter. Om du upphör som
medlem eller hyresgäst och uppgifterna är del av räkenskapsmaterial, sparas de enligt
bokföringslagen i minst sju (7) år.
Utdrag och radering av personuppgifter
Du kan när som helst få ett utdrag från föreningen om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan
också när som helst begära rättelse, begränsning eller radering av dina personliga uppgifter i
den mån föreningen kan undvara dem.
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