
Integritetspolicy BRF Morkullan 
 
HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm (”Brf Morkullan”, ”vi”), 702001-4572, är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 
 
Brf Morkullan värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina 
personuppgifter på bästa sätt. Det är Brf Morkullans målsättning att följa vid var tid gällande 
lagar och regler rörande personuppgiftsskydd. Genom denna policy informerar vi om den 
information och de uppgifter vi samlar in och hur vi använder den. 
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss. Detta inkluderar: 

- Namn 
- Adress 
- Personnummer 
- Epostadress 
- Telefonnummer 

 
Hur använder vi personuppgifterna? 
Vi använder uppgifterna för följande ändamål: 

- Att, i enlighet med lag, föra medlems- och lägenhetsförteckning. 
- Att föra nyckelregister samt för det system som används för inpassering och bokning 

av tvättstuga, bastu och övernattningsrum. 
- Att uppdatera föreningens kontaktlistor, vilka används i styrelsens arbete, eller vid de 

tillfällen då entreprenörer behöver komma i kontakt med medlemmar. 
- Att – i den mån det är nödvändigt för förvaltningen av fastigheten eller för att på något 

annat sätt uppfylla föreningens  – dela information med AB Skancke, vilket är vår 
fastighetsförvaltare. 

 
Hur skyddar vi dina uppgifter? 
För att se till att dina personuppgifter är säkert förvar har flera säkerhetsrutiner 
implementeras. Brf Morkullans styrelse har antagit nya säkerhetsrutiner, och för att få tillgång 
till personuppgifterna krävs identifikation. 
 
Hur länge sparas dina uppgifter? 
Dina uppgifter sparas till dess du utträder ur Brf Morkullan. 
 
Uppdatering och korrigering av dina personuppgifter 
Brf Morkullan vill se till att de uppgifter vi har är korrekta. Är det något som ändras, vänligen 
anmäl detta till styrelsen genom någon av de kanaler som finns på hemsidan morkullan.nu. 
 
Ändringar i identitetspolicyn 
Brf Morkullan förbehåller sig rätten att ändra denna identitetspolicy när som helst i den 
utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla lagliga eller tekniska krav. 
Identitetspolicyn finns på morkullan.nu, där en eventuell uppdatering av policyn också 
kommer finnas. 
 
 


