Personuppgiftsbehandling vid bostadsrätt
Rikshem AB (publ) 556709-9667 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen
av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning när bostadsrätt uppförs
och upplåts från Rikshems sida. Efter inflytt är din bostadsrättsförening
personuppgiftsansvarig. Din integritet är viktig för oss.
Denna information gäller för dig som är intresserad av bostadsrätt eller förvärvar en
bostadsrätt.
Som intresserad av bostadsrätt och köpare av bostadsrätt kan dina personuppgifter
behandlas med ändamålen att Rikshem ska administrera bostadsrättsförsäljning.
När du förvärvar en bostadsrätt från Rikshem är personuppgiftsbehandling nödvändig för att
vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter utifrån avtalslagstiftning samt för att fullgöra
skyldigheter gällande bokförings- samt momslagstiftning. Den rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandling avseende bostadsrättsköpare 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 samla in intresseanmälningar för
bostadsrättsprojekt och att göra utskick.
Personuppgifter kan komma att hämtas in från bland annat dig själv, från medarbetare inom
Rikshem, från offentliga register samt från samarbetspartners inom kreditupplysning och
bostadsrättsförsäljning. Uppgifter sparas så länge de är aktuella eller så länge lag och avtal
kräver det. Vi kan komma att redigera eller ta bort eventuella känsliga personuppgifter från
Rikshems system för att värna individers integritet.
Personuppgifterna kommer främst delas med personer som arbetar inom Rikshem samt
överlämnas till bostadsrättsföreningens styrelse efter slutförd föreningsadministration. Dina
personuppgifter kan också komma att hanteras av Rikshems externa samarbetspartners
inom till exempel entreprenad och bygg, bostadsrättsförsäljning samt tillhandahållande av
system. 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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