Personuppgiftspolicy för Brf Järla Strand
Bakgrund
Den 25e maj 2018 kom dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation),
att ersätta den tidigare personuppgiftslagen PUL. GDPR inkluderar även
bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.
En bostadsrättsförening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn
är att tydliggöra hur Brf Järla Strand behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig
trygg med att föreningen värnar om din integritet.

Behandling av personuppgifter
Brf Järla Strand är ansvarig för personuppgifter som sker i relationen med dig som är:
- Medlem i föreningen
- Hyresgäst i andrahand
- Kontaktperson hos någon av våra leverantörer
Utgångspunkten för oss som förening i all behandling av personuppgifter är att inte
behandla fler uppgifter än vad som behövs för ändamålet. Som bostadsrättsförening har vi
en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen, vad gäller
t.ex. förande av medlems- och lägenhetsförteckning. Vi behöver även dina personuppgifter
för att genomföra vårt uppdrag, administrera underhåll av huset samt nå dig om något
händer i din lägenhet som kan påverka andra i huset. Du har rätt att få information om vilka
uppgifter bostadsrättsföreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en
laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna
raderade.

Vilka uppgifter vi behandlar

Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar
med uppgift om bl a vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt även uppgift om aktuella
pantsättningar.
Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som
styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgifter om
medlemmarnas e- postadresser och telefonnummer. När du som medlem flyttar från
föreningen, kommer dessa uppgifter att raderas.
Även personuppgifter som inhämtas under tiden bostadsrättshavaren bor i föreningen kan
komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och
underlag för ombyggnad av bostaden. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för
eventuella rättsliga anspråk. Dessa personuppgifter kan också komma att lämnas ut till
förening som Bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som Bostadsrättsföreningen
samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Om du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig har du
rätt att beställa informationen genom att skicka en ansökan till jarlastrand@jarlasjo.se
Mvh
Styrelsen Brf Järla Strand

