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Integritetspolicy Brf Lantgården
GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som
innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.
Brf Lantgården, 769611-4631, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av
oss eller för vår räkning. Brf Lantgården värnar om din personliga integritet och strävar efter
att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Brf Lantgården målsättning att
följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper
dig bl.a. att förstå vilken slags information Brf Lantgården samlar in och hur denna används.
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. Det
kan vara ditt namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer,
medlemsnummer eller lägenhetsnummer.
Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för:

Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.
Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens
dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete
där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen.
Att hantera fakturering utav avgifter/hyra.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera
säkerhetsåtgärder: Vi har uppdaterat Brf Lantgårdens styrelseinstruktioner och
arbetsordning för att förtydliga vikten med att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.
Vidare är tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad.
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.
Undantag är de betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår verksamhet om dessa
parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra
ändamål som inte överenskommits.
Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan
ställd till styrelsen, begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning
av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Du har också rätt att återkalla
ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen,
som är tillsynsmyndighet.
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Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas tills du utträder ut Brf Lantgården.
Vart lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras i datacenter samt i pappersform inom den Europeiska Unionen.
Ändringar i Integritetspolicy

Brf Lantgården förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som
helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för
att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer
att publiceras på föreningens hemsida.
Kontaktinformation

Brf Lantgårdens kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Brf Lantgården. Om du har frågor
rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via
följande kontaktuppgifter:
Brf Lantgården, Lantgårdsvägen 150, 19274 Sollentuna
E-post: styrelsen@brflantgarden.se
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