Personuppgiftsbehandling vid inköp & kommunikation
Rikshem AB (publ) 556709-9667 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen
av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig
för oss.
Denna information gäller för dig som är kontaktperson för leverantör eller samarbetspartner
alternativt en annan extern intressent. I begreppet extern intressent ingår personer som
besöker Rikshems hemsida, personer som har kontakt med Rikshem genom olika kanaler till
exempel för att ställa frågor eller utöva rättigheter samt personer som deltar i Rikshems
hållbarhetssatsningar.
Som kontaktperson för leverantör eller samarbetspartner kan dina personuppgifter
behandlas med ändamålen att Rikshem ska administrera ersättningar och förmåner,
genomföra medarbetarutveckling, marknadsföra bolaget, bedriva förvaltnings- och
uthyrningsverksamhet, uppfylla skyldigheter som hyresvärd, verka för en säker boendemiljö,
verka för en god arbetsmiljö och verka för en säker inköpsprocess.
Under pågående leverantörsförhållande med Rikshem är personuppgiftsbehandling
nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter utifrån
avtalslagstiftning samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser gällande till exempel elektronisk
personalliggare, e-signering, och bokförings- samt momslagstiftning. Den rättsliga grunden
för personuppgiftsbehandling avseende kontaktpersoner hos leverantörer och
samarbetspartners är huvudsakligen avtal eller lag. Vissa behandlingar har Rikshem ett
berättigat intresse som laglig grund för att genomföra. Till exempel kan Rikshem ha ett
berättigat intresse att göra utskick, genomföra en strukturerad inköpsprocess och göra
kontroller av leverantörer vilket kan medföra viss personuppgiftsbehandling av
kontaktpersoners namn och kontaktuppgifter.
Som besökare på Rikshems hemsida eller person som har kontakt med Rikshem
genom olika kanaler kan dina personuppgifter behandlas med ändamålen att marknadsföra
bolaget samt att tillmötesgå begäran om att utöva rättigheter. Rikshems webbplats använder
så kallade cookies vilket du kan läsa mer om på www.rikshem.se/cookies. Den lagliga
grunden är för cookies samtycke och för kontakt genom Rikshems sidor på sociala medier,
e-post och kontakt med vår växel berättigat intresse att marknadsföra, tillmötesgå begäran
och informera om bolaget. När du utövar dina rättigheter gällande till exempel
personuppgiftsbehandling så behandlar vi dina uppgifter utifrån lagstiftning för att kunna
påvisa att din begäran har hanterats på ett korrekt sätt.
När du är deltagare i Rikshems hållbarhetssatsningar såsom läxhjälp och
mentorskapsprogram kan dina personuppgifter behandlas med ändamålet att verka för ett
hållbart samhälle och marknadsföra bolaget. Den lagliga grunden är bolagets berättigade
intresse att följa upp och informera avseende hållbarhetssatsningarna.
Personuppgifter kan komma att hämtas in från bland annat dig själv, från medarbetare inom
Rikshem, från offentliga källor samt från samarbetspartners inom webbsideanalys, system
och hållbarhetssatsningar. Uppgifter sparas så länge uppföljning och dokumentation är
aktuell eller så länge lag och avtal kräver det och tas därefter bort. Vi kan komma att redigera
eller ta bort eventuella känsliga personuppgifter från Rikshems system för att värna
individers integritet.
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Personuppgifterna kommer främst delas med personer som arbetar inom Rikshem samt med
samarbetspartners inom hållbarhet och inköpsprocess. Uppgifter som används för
marknadsföring kan komma att delas externt. Dina personuppgifter kan också komma att
hanteras av Rikshems externa samarbetspartners inom till exempel hållbarhet, säkerhet,
inköp och tillhandahållande av system. Vid försäljning av fastigheter till vilka skyldigheter
enligt avtal eller lag är knutna kan uppgifter komma att överföras till köparen. Vid kontroll
avseende regelefterlevnad kan uppgifter komma att delas med tillsynsmyndighet eller
samarbetspartners inom regelefterlevnad. Personuppgifterna kommer huvudsakligen
behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för
Rikshems räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje
land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.
Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Rikshem, begäran om ett registerutdrag
avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa
hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter,
önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till
Rikshems dataskyddsombud på e-postadress dataskyddsombud@rikshem.se eller
postadress Dataskyddsombud Rikshem, Box 307, 101 26 Stockholm.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta
tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter finns på www.imy.se.
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