GDPR – POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bergeke Fastighetsbolag värnar om den personliga integriteten och behandlar alla
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen – General Data Protection
Regulation. GDPR ställer höga krav på hur vi som företag samlar in, behandlar,
använder och skyddar enskilda personers personuppgifter.

Syfte - Användande av personuppgifter
Vi samlar endast in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet
med dig som hyresgäst. Vid vår första kontakt behandlas dina personuppgifter för
att kunna hantera din intresseanmälan av ledig lägenhet. Som hyresgäst hos oss
behandlas dina personuppgifter för hyresfakturering, hyresförhandlingar,
kreditupplysning och annat som hör till verksamheten för att uppfylla de
skyldigheter enligt lag som ställs på oss. Uppgifterna används även för att kunna
kontakta dig och för att kunna delge dig den information vi vill nå ut med till våra
hyresgäster. I vissa fall krävs också att du som hyresgäst har en borgenär, vars
personuppgifter vi måste lagra för att förvalta hyresgästförhållandet.
Lagring av personuppgifter
Personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov av att bevara dem för att
fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller enligt kraven i tillämplig
lagstiftning. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, såsom
bokföringsmaterial som måste sparas i 7år enligt bokföringslagen eller för att
bevaka våra rättsliga intressen.
Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part då det är för att uppfylla våra
förpliktelser enligt lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal
med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett
betryggande sätt.
Hyresgästens Rättigheter
Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, ändra
eller radera felaktiga uppgifter, kan Du skriftligen begära detta genom en
undertecknad ansökan. Din begäran skickas till Bergeke Fastigheter per post. Detta
är kostnadsfritt en gång per år.

Vi förbehåller oss rätten till att när som helst, utan att först informera dig, uppdatera
denna integritetspolicy.
Senast uppdaterad 2018-05-23

