
MED RÄTT KUNSKAP...
... är det enklare att göra rätt. HSB Skånes jurister 
hjälper styrelsen att behandla personuppgifter på 
rätt sätt. EU:s dataskyddsförordning (även kallad 
GDPR) gäller som lag i Sverige. Alla som behandlar 
personuppgifter i sin verksamhet är skyldiga att följa 
GDPR. Det gäller även bostadsrättsföreningar. 

GDPR – ETT SKYDD FÖR INDIVIDEN
Syftet med GDPR är att skydda individers personliga 
integritet. Världen präglas av snabb teknikutveckling 
med ökade möjligheter att spara, dela och sprida 
personuppgifter. Det ska alltid vara tryggt att lämna 
ifrån sig sina personuppgifter. GDPR innebär därför 
en skärpning av hur personuppgifter får hanteras. 
I praktiken kräver det förändring av vårt sätt att 
hantera personuppgifter.
 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS ANSVAR
En bostadsrättsförening hanterar personuppgifter i 
flera olika sammanhang. Det kan till exempel vara 
uppgifter om nuvarande och tidigare medlemmar, 
andra boende i föreningen och om styrelseledamöter. 
Bostadsrättsföreningen är ”personuppgiftsansvarig” 
för dessa personuppgifter och måste följa GDPR. Att 

säkerställa att verksamheten i bostadsrättsföreningen 
följer GDPR kan upplevas som en krånglig och svår 
uppgift, men det är styrelsens ansvar. Det är viktigt att 
styrelsen kan visa att arbetet med GDPR är igång och 
att det finns en plan framåt.
 
JURIDISKT STÖD I GDPR-FRÅGOR
För att underlätta föreningens GDPR-arbete 
erbjuder HSB Skåne juridiskt stöd i GDPR-frågor. 
Tillsammans med styrelsen inventerar vi föreningens 
behandlingar, upprättar integritetspolicy, identifierar 
vilka brister som behöver åtgärdas och följer upp 
arbetet. Vill ni därefter ha mer hjälp så finns vi 
kvar för att svara på frågor, etablera rutiner och 
personuppgiftsbiträdesavtal, med mera.

BESTÄLL VÅRT GDPR-PAKET:
q Grundutbildning för styrelsen i GDPR
q Inventering av föreningens huvudsakliga   
behandlingar och upprättande av registerförteckning
q Upprättande av intergitetspolicy (utifrån HSB-mall)
q Leverans av åtgärdslista utifrån identifierade brister
q Uppföljningsmöte
 
15 000 kr, exkl.moms (motsv. 10 tim). Efter genomfört GDPR-
paket kan individuellt stöd efter behov tillhandahållas.

GDPR-PAKET
JURIDIKHSB SKÅNE

ANMÄLNINGSLISTAN TILL 
GÅRDSFESTEN ÄR VÄL INTE 
EN PERSONUPPGIFT?

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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HSB SKÅNE SERVICECENTER I LUND 046-210 84 00
Telefontid: mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Postadress: Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress: Gnejsvägen 17, Lund
info-skane@hsb.se | hsb.se/skane/tjanster | 046-210 84 00


