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Integritetspolicy 

Vårt ändamål med behandlingen av personuppgifter gällande befintliga hyresgäster är att administrera 
och upprätthålla parternas skyldigheter i hyresförhållandet som grundar sig på hyresavtalet. Däri ingår 
att fastställa och styrka anspråk till följd av hyresavtalet och gällande rätt. Därutöver är det ett berätti
gat ändamål att erbjuda tjänster och service utöver vad som reglerats i hyresavtalet, behandla person
uppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla skyldigheterna som hyresvärd och fas
tighetsägare. 

En personuppgift är all slags infonnation som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, 
adress, lägenhetsnumn1er och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. 

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter 
att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser 
vidare för att få veta mer. 

PERSONUPPGIFTSANSV ARIG 

Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina person
uppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett internt dataskyddsom
bud, Anna Månsson, tel 031-421070,som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. 

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS 

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig. Då behöver vi till exem
pel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetal
ningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofog
demyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du 
lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar 
dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Vi gallrar uppgifter i handlingar enligt vår doku
menthanteringsplan. 

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET 

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra 
och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar 
vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi 
inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi 
skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot 
offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till 
exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera 
dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna 
tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna 
behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och 
tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så 
att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhål
landet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. 
Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hy
resbetalningar, olovliga upplåtelser eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina per
sonuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. 

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till 
exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller 
bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut 
dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi hanterar inte personuppgifter 
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