
HSBs BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
I SAMBAND MED INTRESSEANMÄLAN FÖR 
BOSPARANDE OCH FÖR BEFINTLIGA 
BOSPARARE I HSB 

Varför behandlar vi dina personuppgifter och 
vilket stöd har vi för behandlingen?  

Vi behandlar personuppgifter för att: 
• administrera bosparandet
• administrera avgifter och fakturor avseende HSBs

bosparande
• tillhandahålla bosparprodukten digitalt
• hantera förfrågningar från bosparare
• erbjuda anpassad bosparprodukt genom bland annat

marknadsföring och tillhandahålla information om HSBs
bosparande

• förbättra produkten genom bland annat marknads-/
kundanalyser och bosparundersökningar

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 
• personnummer
• kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress och telefonnummer
• medlemsuppgifter
• tilldelning av hyresrätt/tidpunkt för upplåtelseavtal
• konto- och transaktionsinformation från extern kontoförande

bank

• bospargrundande belopp och bosparpoäng

Vilken är den lagliga grunden för behandling av 
uppgifterna? 
För dig som bosparar 
För dig som bosparar hos HSB och är kund är den lagliga 
grunden för behandling av ovan nämnda personuppgifter att 
HSB ska kunna fullgöra sitt avtal mot dig.  

För dig som ännu inte bosparar 
För dig som ännu inte bosparar hos HSB är den lagliga grunden 
för HSBs behandling en intresseavvägning.  

Vem tar del av dina personuppgifter? 
HSB Projektpartner AB, 556501-4148 är 
personuppgiftsansvarig.  

De som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är 
våra anställda som hanterar bosparfrågor, för bosparandet 
relevant bank, andra bolag/föreningar inom HSB-koncernen så 
som Bosparombud i regionala HSB-föreningar och HSB 
Affärsstöd som förvaltar system, externa aktörer såsom 
systemleverantörer och juridiska rådgivare, marknadsförings- och 
kundundersökningsföretag samt myndigheter. 

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett 
tryggt och säkert sätt har vi som rutin att upprätta avtal 
(biträdesavtal eller motsvarande) med varje extern part som 
behandlar personuppgifter för vår räkning. 

Överföring av personuppgifter till tredje land 
Vi strävar efter att inte överföra personuppgifter utanför EU/EES, 
dvs till ett tredje land. I de fall det sker, kommer vi att säkerställa att 
det alltid finns lämpliga skyddsåtgärder på plats för att skydda dina 
personuppgifter. Det kan vara att Europeiska kommissionen har 
beslutat att säkerhetsnivån i det aktuella tredje landet är adekvat. 
I de fall Europeiska kommissionen inte anser att det finns en 
adekvat säkerhetsnivå tecknar vi ett avtal som införlivar 
Europeiska kommissionens standardiserade 

dataskyddsbestämmelser för att säkerställa adekvat säkerhetsnivå. 
Vi kan även säkerställa en adekvat säkerhetsnivå genom att 
överföringen grundar sig på bindande företagsbestämmelser 
eller att mottagaren har anslutit sig till det amerikanska Privacy 
Shield-regelverket. 

Hur länge lagras dina uppgifter? 
Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna 
gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som 
inte längre behövs. 

När bosparandet upphör kommer uppgifterna att sparas i två 
år för att kunna korrigera eventuella felaktigheter med avslutat 
bosparande. 

Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla 
våra åtaganden enligt lag behöver vi spara vissa uppgifter om 
bosparandet även under en period efter att medlemskapet 
upphört. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla 
rättsliga skyldigheter avseende bokföring eller för att försvara 
rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifter i till exempel 7 år 
(rörande bokföring) eller 10 år (viss preskription). 

Vilka rättigheter har du? 
Rätt att begära information 
Om du vill få information om vilka personuppgifter vi 
behandlar om dig kan du begära den informationen från oss. 

Rätt till rättelse, radering eller begränsning 
Om de personuppgifter vi har om dig inte stämmer eller om de är 
ofullständiga har du rätt att begära att de ska bli rättade. Under 
vissa förutsättningar har du även rätt att få dem raderade. Vid 
varje begäran gör vi en prövning om du har rätt att ändra eller 
radera uppgifterna. Under tiden du begär att personuppgifterna 
ska bli rättade eller raderade har du även möjlighet att begära att 
vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter som du 
anser är felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt att invända 
Du har rätt att kontakta oss för att invända att vi behandlar dina 
personuppgifter om du anser att vi inte lägre ska behandla dem. I 
din invändning behöver du ange vilka omständigheter du stödjer 
din invändning på. 

Det är när vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd 
av intresseavvägning samt när vi behandlar dem för direkt 
marknadsföring som du har rätt att invända. 

Rätt att rikta klagomål till Datainspektionen 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter 
och anser att behandlingen strider mot Dataskyddsförordningen 
har du rätt att rikta klagomål till Datainspektionen. 
Telefonnummer: 08-657 61 00 
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgiftspolicy 
Läs hela vår personuppgiftspolicy här. 

Kontakt 
Vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du 
vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på HSB Projekt- 
Partner via juristjouren på telefonnummer 0771 - 224 200, 
eller via e-postadressen juristerna@hsb.se. 
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