Personuppgiftspolicy
Personuppgiftslagen (PuL) reglerar behandling av personuppgifter. Saxborn Fastigheters bestånd
följer PuL vid all behandling av personuppgifter. Dessa kommer vanligen förvaltaren till del genom
följande verksamheter:
Uthyrning och administration av bostäder och lokaler
Övervakning med kamera av utrymmen i bostadsfastigheterna
Elektroniskt nyckelsystem
För samtliga dessa personuppgifter gäller att:
•

De behandlas endast om det är lagligt.

•

De behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed.

•

De samlas in endast för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

•

De behandlas inte för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna
samlades in.

•

De skall vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med behandlingen.

•

Skall inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt med hänsyn till uppgiften.

•

De skall vara riktiga och aktuella.

•

Förvaltare skall vidtaga alla rimliga åtgärder för att rätta blockera eller utplåna sådana
personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med
behandlingen.

•

De skall inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet
med behandlingen.

•

Hårddiskar som kan innehålla personuppgifter slängs aldrig på deponi, utan bränns.

•

De lämnas inte ut till tredje man, bortsett från till polis och åklagarmyndighet vid utredning
av misstänkt brott.

För processerna nedan gäller mer i detalj följande:
Uthyrning och administration av lägenheter och lokaler
Sökandeuppgifter sparas för att kunna hantera uthyrningsprocessen på ett tillförlitligt sätt.
Sökandeuppgifter sparas endast så länge ärendet behandlas, dvs till dess att lägenheten ifråga
kontraktsskrivits. Därefter slängs alla de uppgifter på sökande som ej fått kontrakt. Personuppgifter
på hyresgäst sparas så länge avtalet löper, och därefter i 15 år till. Uppgifterna förvaras då hos
entreprenör.
Övervakning med kamera av utrymmen i bostadsfastigheterna
Personuppgifter, i detta fall inspelningar, används för att förhindra skadegörelse och stölder i
fastigheten. Hyresgästerna informeras alltid om var kameraövervakningen finns.
Elektroniskt nyckelsystem
Personuppgifter, i detta fall uppgifter om in- och utpassering, sparas för att säkerställa att ingen
obehörig tar sig in i fastigheten, samt för att kunna spärra nycklar som borttappats.
Uppgifterna sparas i ett internt passersystem, skyddat med lösenord. Händelsehistoriken används
endast vid felsökning eller om polis och åklagarmyndighet begär sådan information.
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