GDPR och behandling av personuppgifter
Den 25 maj 2018 infördes EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection
Regulation), som reglerar hur företag och
organisationer får behandla personuppgifter.
Huvudsyftet med dataskyddsförordningen är att
skydda enskilda personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av personuppgifter. Som personuppgifter räknas
all slags information som kan kopplas till en
person, till exempel namn, personnummer,
bankinformation, adress, telefonnummer,
e-postadress, ip-nummer och bilder.
Information om behandling av personuppgifter
hos Malmen i Varberg AB (559036-1589)
Vi sparar och hanterar personuppgifter för följande ändamål:
• För att tillhandahålla och utveckla våra tjänster i enlighet
med tillämpliga villkor.
• För administration av vår affärsrelation med dig.
• För att tillvarata våra rättsliga intressen.
När du besöker vår hemsida, samarbetar med oss, anmäler
ditt intresse för att hyra lägenhet av oss och blir hyresgäst
hos oss, samtycker du också till att vi samlar in och hanterar
dina personuppgifter, i enlighet med GDPR.
Det är viktigt för oss att värna våra kunders och kontaktpersoners personliga integritet. Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver att kunna sköta våra affärsrelationer och
fullgöra våra åtaganden som hyresvärd. Ibland hanterar vi
personuppgifter som kan vara extra känsliga, till exempel
sådana som rör din anställning och din ekonomi. Skyddade
personuppgifter hanteras enligt särskilda rutiner.

Malmen i Varberg AB kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan
till exempel gälla en entreprenör som ska utföra arbete i din
lägenhet. Vi lämnar också ut dina personuppgifter i enlighet
med lagar och myndighetsbeslut. Vi kan dessutom behöva
lämna ut personuppgifter om rättsligt anspråk behöver
tillvaratas.
Vi sparar dina personuppgifter så länge som de är relevanta
och aktuella. Därefter rensar vi ut dem. Vissa personuppgifter måste sparas under en tid efter det att du slutat vara
kund hos oss. Till exempel ska informationen i vårt bokföringsmaterial sparas i sju år, enligt Bokföringslagen.
Personuppgiftsansvarig
Malmen i Varberg AB, c/o Lindebergs Fastigheter, Bäckgatan 38, 432 44 Varberg, är personuppgiftsansvarig för
behandling av dina personuppgifter, som vi gör själva eller
annat företag gör på vårt uppdrag.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar. Du har rätt att få felaktiga uppgifter
rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina
personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).
Om du har frågor kring de personuppgifter vi har om
dig och hur de hanteras är du välkommen att mejla till
info@malmenvarberg.se.
Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter
i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, har du rätt
att klaga, till oss och till Integritetsskyddsmyndigheten.

