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PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I NOMINERINGSPROCESSEN 

Information angående behandling av personuppgifter i samband med 

nomineringsprocesser inför val till revisorer, valberedning, 

nomineringskommitté, Affärsstöds utvecklingsråd samt styrelseuppdrag inom 

HSB 

 

HSB Riksförbund ekonomisk förening (”Riksförbundet”), org. nr. 769606–4760, är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och värnar om din personliga 

integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla 

vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom detta informationsbrev vill vi 

informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss i samband med att du kandiderar 

för en post i Riksförbundets valberedning, Riksförbundets nomineringskommitté eller för en 

plats som styrelseledamot eller revisor i Riksförbundet eller något av Riksförbundets 

dotterbolag HSB Projektpartner AB, HSB Affärsstöd AB eller HSB Finansstöd AB eller för en 

post i HSB Affärsstöd ABs utvecklingsråd.   

Personuppgifter som vi behandlar om dig  

 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är huvudsakligen namn, adress, e-post, 

telefonnummer, personnummer, fotografi samt information om arbetslivserfarenhet, utbildning 

och övriga uppdrag. För det fall du kandiderar till en roll som styrelseledamot i HSB Finansstöd 

AB behandlas, utöver nyssnämnda uppgifter, även de uppgifter som efterfrågas av 

Finansinspektionen i samband med ledningsprövning av dig som potentiell ledningsperson.  

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter  

Personuppgifterna ovan behandlas i syfte att Riksförbundet ska kunna genomföra en 

nomineringsprocess samt för att du som registrerad ska kunna kandidera och bli vald till en post 

som förtroendevald. Behandling sker även i syfte att kunna administrera 

nomineringsprocesserna till Riksförbundets valberedning, Riksförbundets 

nomineringskommitté, förbundsstyrelsen och dotterbolagens respektive styrelser, HSB 

Affärsstöd ABs utvecklingsråd samt för att inhämta yttranden från HSB organisationen 

avseende din lämplighet att tillträda en post som förtroendevald. Laglig grund för denna 

behandling är Riksförbundets och HSB organisationens berättigade intresse av att kunna 

genomföra en nomineringsprocess som tar tillvara HSB organisationens intressen av att utse 

lämpliga och kompetenta revisorer, ledamöter till valberedning, nomineringskommitté, 

utvecklingsråd och styrelser samt för att kunna fatta beslut i nomineringsprocesserna. Då du 

som registrerad självmant lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din kandidatur 

grundar vi även vår behandling på avtal då den behandling som vidtas sker i syfte att 

Riksförbundet ska kunna fullgöra avtalet med dig om att genomgå nomineringsprocessen samt 

för att Riksförbundet eller respektive dotterbolag, efter genomförd nomineringsprocess, ska 

kunna ingå avtal med dig om revisorsuppdrag och styrelserepresentation alternativt om en post i 

valberedningen, nomineringskommittén eller utvecklingsråd.  
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De personuppgifter som eventuellt sparas efter avslutad nomineringsprocess sparas med stöd av 

Riksförbundets och kandidatens berättigade intressen av att kunna inleda och delta i nya 

nomineringsprocesser med sedan tidigare kända kandidater.  

Då HSB Finansstöd AB står under Finansinspektionens tillsyn ska Finansinspektionen pröva 

nya styrelseledamöter som utses. För det fall du kandiderar till en post som styrelseledamot eller 

suppleant i HSB Finansstöd AB behandlas därför dina personuppgifter, utöver vad som anges 

ovan, i syfte att kunna genomföra sådan ledningsprövning. Vår behandling sker då med stöd av 

en rättslig förpliktelse.  

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?  

 

Som ledamotskandidat till Riksförbundets förbundsstyrelse kommer dina personuppgifter delas 

med och behandlas av Riksförbundets valberedning. Som ledamotskandidat till Riksförbundets 

valberedning, nomineringskommitté och styrelserna i HSB Finansstöd AB, HSB Affärsstöd AB 

och HSB Projektpartner AB kommer dina personuppgifter delas med och behandlas av 

Riksförbundets förbundsstyrelse. Som ledamotskandidat till HSB Affärsstöd ABs 

utvecklingsråd kommer dina personuppgifter att delas med HSB Affärsstöd ABs styrelse. Då 

nomineringskommittén bereder förslag till beslut avseende nya ledamöter och revisorer i HSB 

Finansstöd AB, HSB Affärsstöd AB och HSB Projektpartner AB kommer personuppgifter 

hänförliga till kandidater för poster i dotterbolagens styrelser eller uppdrag som revisor även 

behandlas av Riksförbundets nomineringskommitté. Vidare kan dina personuppgifter komma att 

delas internt inom HSB organisationen som ett led i nomineringsprocessen. Uppgifterna kan 

också komma att delas med interna och externa kontrollfunktioner och samarbetspartners såsom 

revisorer, funktion för regelefterlevnad och andra juridiska rådgivare.  

Dina personuppgifter kan också komma att publiceras på både HSBs intranät och HSBs 

webbplats både under och efter nomineringsprocessen.  

Dina personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till myndigheter som själva är 

personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Finansinspektionen får 

t.ex. åtkomst till dina personuppgifter vid ledningsprövning av tilltänkta styrelseledamöter i 

HSB Finansstöd AB.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt 

tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar med 

stöd av en intresseavvägning behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för 

att uppfylla ändamålen med behandlingen. Uppgifter som saknar betydelse för framtida 

nomineringsprocesser gallras i samband med att den aktuella processen avslutas. Vi kan också 

komma att spara personuppgifter tillhörande kandidater som är intressanta för framtida 

nomineringsprocesser. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt två år. Kandidaterna ges dock 

alltid möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt genom att kontakta oss enligt nedan.   

 

Personuppgifter som vi behandlar med stöd av fullgörelse av avtal behandlas och lagras så länge 

du innehar det förtroendeuppdrag som nomineringsprocessen avsett. Vi kan dock behöva lagra 
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personuppgifterna efter det att uppdraget är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara 

dem för att exempelvis hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot oss.   

Dina rättigheter 

 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om 

vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina 

personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av 

personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot 

vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör 

dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt 

att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Om du skulle ha några klagomål eller synpunkter avseende vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig 

tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

Kontakta oss 

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med 

anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss 

enligt nedan.  

niklas.widebeck@hsb.se alternativt  

HSB Riksförbund 

Fleminggatan 41 

104 20 Stockholm  

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina 

personuppgifter.  

Kontaktuppgifter Datainspektionen 

Telefonnummer: 08-657 61 00  

E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se 

______________ 

  

 

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se

