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Brf Ymers integritetspolicy
Brf  Ymer behandlar personuppgifter i enlighet medEuropaparlamentets och
rådets förordning 2016/679 samt enligt lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. I denna policy beskrivs varför
föreningen behandlar personuppgifter, hur de samlas in, används och raderas samt
vilka rättigheter Du som registrerad har.

1 Behandling av personuppgifter
För att sköta föreningen angelägenheter behandlar Brf  Ymers styrelse
personuppgifter såsom namn, personnummer, funktion, kontaktuppgifter och
korrespondens samt uppgifter för den kamerala redovisningen och för att sköta
föreningens lägenheter i övrigt. Brf  Ymer behandlar inga känsliga personuppgifter
och sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Personuppgifter hämtas från medlemmar, avtalsparter och tillgängliga register.
Uppgifterna lagras hos föreningens personuppgiftsbiträden (se nedan), där endast
styrelsen och eventuella personuppgiftsbiträden har tillgång till uppgifterna.

1.1 Rättsliga förpliktelser
Medlems- och lägenhetsförteckning förs i enlighet med bostadsrättslagen
(1991:614) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Uppgifter hanteras
också i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslag
(1995:1554).

1.2 Avtal
Uppgifter om avtalsparter och deras kontaktpersoner hanteras inför tecknande av
avtal och för att fullgöra ingångna avtal. Då föreningens åtaganden eller anspråk
upphör raderas dessa uppgifter.

1.3 Intresseavvägningar
Styrelsen bedömer att både föreningen och dess medlemmar har intresse av att
styrelsen snabbt kan kontakta medlemmarna, exempelvis för att begränsa skador
för föreningen och dess medlemmar. Denna intresseavvägning innebär att
styrelsen för register över medlemmarnas namn, adress, e-post-adress,
kontaktuppgifter och lägenhetsanteckningar. Då medlem utträder ur föreningen
raderas hens uppgifter.

In- och utgående digitala meddelanden till och från styrelsen raderas så snart
styrelsen bedömer att ärendet har avslutats. Om krav finns att korrespondensen
ska bevaras, arkiveras den.

Publicering av personuppgift på föreningens hemsida, såsom namn och funktion,
sker alltid efter att styrelsen gjort en intresseavvägning i varje enskilt fall.
Publicerade personuppgifter ses över då hemsidan revideras. Styrelsen kan göra ny
intresseavvägning om berörd person så begär (se nedan).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1987667-om-ekonomiska-foreningar_sfs-1987-667
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554
http://www.brfymer.se/
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1.4 Samtycke
Brf  Ymer hyr även ut parkeringsplatser till andra än medlemmar, då lediga platser
finns. Intresserade kan då anmäla sig till kommande lediga platser, vilket
förutsätter deras skriftliga samtycke att föreningen registrerar deras namn och
kontaktuppgifter. Då parkeringsavtal tecknats eller då personen inte längre önskar
köa för ledig plats, raderar föreningen deras personuppgifter.

2 Personuppgiftsansvarig & biträden
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för Brf  Ymer,men anlita andra för behandling
av personuppgifter. De är då föreningens personuppgiftsbiträden (PUB). När
sådana anlitas behandlar de bara de personuppgifter som Brf  Ymer behöver och
har rätt till. Genom PUB-avtal försäkrar sig styrelsen att personuppgiftsbiträdet
hanterar föreningens uppgifter säkert och i enlighet med denna policy.

Föreningen är skyldig att dela vissa personuppgifter, exempelvis med Skatteverket.
Då är det de som är personuppgiftsansvariga och deras integritetspolicy gäller.

3 Den registrerades rättigheter
Som registrerad har Du rätt att ta del av de personuppgifter Brf  Ymer för om Dig.
Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall få uppgifter
raderade. Läs mer på imy.se eller kontakta styrelsen.

Styrelsen 2021-08-17

https://www.imy.se/
mailto:styrelsen@brfymer.se

