BEHA
ANDLING
G AV PER
RSONUP
PPGIFTER
R VID KO
OMMERS
SIELL UT
THYRNIN
NG
Denna iinformation förklarar hur Skandia Fastigheter AB behan
ndlar dina ppersonuppgiifter och hur vi
ser till a
att behandlingen av diina personu
uppgifter uttförs på ett ansvarsfulllt sätt och i enlighet med
m
tillämplig dataskydd
dslagstiftnin
ng.

ALLMÄ
ÄNT
Denna in
nformation gäller
g
för dig som är ansställd hos, eller i övrigt företräder,
f
nåågon av vårra kommersiella
hyresgässter (dvs. ho
os ett företag som hyr kkontor eller lokal
l
hos oss) när du koommer i kon
ntakt med osss i
egenska
ap av kontakktperson, eta
ableringskonttakt, firmatec
cknare eller har annan ccentral roll/fu
unktion hos den
d
kommerssiella hyresg
gästen.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämn
nar dina pers
sonuppgifter till oss. Vi ärr angelägna om
att skyd
dda och resspektera din integritet o
och eftersträ
ävar en hög
g säkerhetsnnivå vid all behandling av
personuppgifter. Vi har därför vidtagit
v
lämp
pliga tekniska
a och organisatoriska sääkerhetsåtgä
ärder utifrån de
krav som
m följer enligtt tillämplig da
ataskyddslag
gstiftning.

PERSO
ONUPPGIFT
TSANSVAR
RIG
Skandia Fastigheter AB, org. nr. 556467-164
41, är personuppgiftsans
svarig för de n behandling
g som utförss av
oss ellerr för vår räkning. Detta innebär att vi b
bestämmer ändamålen
ä
med
m (d.v.s. va
varför) och medlen för (d.vv.s.
hur) beh
handlingen avv personupp
pgifter. Om d
du har några frågor eller vill
v veta merr om vår behandling, kan
n du
kontakta
a oss via följa
ande kontakttuppgifter:
Skandia Fastigheter AB, Data Prrotection Man
nager, Box 7063,
7
103 86 Stockholm.

FÖR VILKA ÄNDA
AMÅL BEHANDLAR V
VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behan
ndlar dina pe
ersonuppgifte
er i syfte att:

Adm
ministrera hyyresförhålland
det med den
n juridiska pe
erson som du
u företräder ooch/eller är anställd
a
av (t..ex.
vid anpassninga
ar av lokalen, hyresavise
ering samt löp
pande förvalttning och un derhåll av fa
astigheten)
Adm
ministrera utsskick till dig (t.ex.
(
nyhetsb
brev om vad som händerr i fastighetenn, eventinbju
udningar,

marrknadsföring och nöjdkun
ndundersökn
ningar)

Tillh
handahålla tjänster och service
s
(t.ex. personalapp
par)

Marrknadsföra Skandia
S
Fastigheter, iblan
nd med bild (notera
(
att de
etta enbart ssker om du givit ditt
sam
mtycke till dettta)

Görra kreditupplyysning av de
en juridiska p
personen för att säkerställla kreditvärddighet i samb
band med
anssökningar och
h hyresförhandlingar

Kon
ntrollera att den
d juridiska personen (o
och företräda
arna) lever up
pp till de kravv som ställs i vår krav- occh
kred
ditpolicy

Adm
ministrera nyyckelkvittense
er och regist rera in- och utpasseringa
ar till/från fasstigheten/loka
alen i syfte att
a
före
ebygga skade
egörelse och
h upprätthålla
a säkerheten
n i fastigheten
Notera ä
även att kamerabevakning finns på pllats i vissa av
v våra fastigh
heter för att ööka säkerheten ytterligarre. I
de fall fa
astigheten är kamerabeva
akad finns in
nformation om
m detta i fastigheten.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEH
HANDLING
G AV DINA PERSONU
UPPGIFTER
R
Merparte
en av vår be
ehandling sk
ker för att vvi ska kunna
a komma i kontakt
k
med någon som
m företräder vår
hyresgässt (t.ex. vid hyresaviserring, kontaktt i hyresärenden, utföra
ande av repaarationer oc
ch underhåll av
lokalen ssamt hyresfö
örhandlingar). Denna be handling ske
er med stöd av en intressseavvägning
g, dvs. Skan
ndia
Fastighe
eters intresse
e av att kun
nna kontakta
a vår hyresgästs represe
entant vägerr tyngre än den
d
risk för din
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integritett som behan
ndlingen inne
ebär. Även u
utskick av infformation och
h erbjudandeen samt det ovan beskrivvna
säkerhettsarbetet som
m sker i fastigheterna ske
er med stöd av en intress
seavvägningg.
Vi använ
nder även dittt personnum
mmer om dett krävs för sä
äker identifie
ering, t.ex. näär vi behöve
er säkerställa
a att
du är behörig firmate
ecknare.
Om någ
gon behandling kräver ditt
d samtyckke inhämtar vi det sepa
arat, t.ex. om
m du blir tillfrågad om att
medverkka i en reklam
mkampanj so
om kommer a
att visas i våra sociala medier.

PERSO
ONUPPGIFT
TER SOM BEHANDLA
B
AS OCH LA
AGRINGSTID
Vi behan
ndlar följande
e personuppgifter om dig
g:

Nam
mn och konta
aktuppgifter.

Perrsonnummer (t.ex. om du
u är firmateckknare och vi behöver kon
ntrollera din bbehörighet).

Foto
o (t.ex. i marrknadsföring om du gett d
ditt samtycke
e till detta)
Dina kon
ntaktuppgifte
er sparar vi tiill dess att bo
olaget som du
d är anställd hos och/elller företräde
er meddelar oss
att du in
nte längre är
ä anställd och
o
att dina uppgifter sk
ka bytas ut mot en ny person som
m kan vara vår
kontaktp
person.
om användss i marknad
Foton so
dsföring kom
mmer att behandlas och
h lagras till dess att du
u återkallar ditt
samtyckke och ber oss upphöra
a med anvä
ändandet av
v uppgifterna
a. Vi tar doock nya bild
der med jäm
mna
mellanru
um och raderrar gamla bild
der vartefter .

UTLÄM
MNANDE AV
V PERSON
NUPPGIFTE
ER
Skandia Fastigheter är restriktiva
a med att läm
mna ut dina personuppgi
p
fter men iblaand är det nö
ödvändigt förr att
vi ska ku
unna adminisstrera hyresfförhållandet ssom vi har med
m den jurid
diska person som du före
eträder och/e
eller
är anställd av.
Vi lämna
ar t.ex. ut din
na kontaktupp
pgifter i samb
band med attt reparation och underhååll av fastighe
eten.
Även andra bolag får ta del av dina personup
ppgifter i sam
mband med tillhandahållaande av tjäns
ster till oss, t.ex.
vid admiinistration eller support av
a våra IT-syystem. Geno
om avtal med
d dessa bolaag säkerställer vi att en hög
h
skyddsnivå för dina personuppgifter upprätth
hålls. Om en tredje part befinner
b
sig uutanför EU/E
EES, komme
er vi
vidta sä
ärskilda skyd
ddsåtgärder, t.ex. ingå ett dataöve
erföringsavta
al som inkluuderar de standardisera
s
ade
modellklausuler för dataöverföring som anttagits av EU
U-kommission
nen och som
m finns tillgä
ängliga på EUE
kommisssionens webbplats.
Vi kan även komma att lämna ut personuppg
gifter till mynd
digheter som
m t.ex. skatteeverket eller om vi annarss är
skyldiga att lämna utt sådan uppg
gift med stöd av lag eller myndighetsb
beslut.

DINA R
RÄTTIGHET
TER OCH VAL
V
När vi be
ehandlar dina
a personupp
pgifter har du
u under vissa
a förutsättning
gar särskildaa rättigheter. Dessa är:

Rättt till tillgång (registerutdrrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på
å och inform
mation om vår behandling
g av
dina
a personuppgifter

Rättt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktig
ga uppgifter rättade

Rättt till radering
g, dvs. en rättt att få dina u
uppgifter borrttagna

Rättt till begränssad behandlin
ng, dvs. en rrätt att kräva att vår beha
andling begräänsas, t.ex. om
o du anserr att
dina
a uppgifter in
nte är korrektta

Rättt till dataporttabilitet, dvs. en rätt att be
na uppgifter flyttas
f
från osss till ett annat bolag
egära att din

Rättt att invända
a mot vår beh
handling av d
dina personu
uppgifter

Rättt att inge kla
agomål till my
yndighet om du anser att vi inte behandlar dina peersonuppgifter enligt lag
För det fall du skulle
e vilja utöva
a någon av d
dina rättighe
eter, eller vetta mer om nnågon av rätttigheterna, och
o
förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss
s via uppgifte
erna ovan.
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