Integritetspolicy för Söderstaden i Östergötland AB
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information som kan ske när
du är hyresgäster hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss och för att säkerställa att
dina personuppgifter behandlas enligt gällande personuppgiftslag.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Söderstaden i Östergötland AB med organisationsnummer 556668-1929 med koncernbolag (nedan
kallat Söderstaden) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som lämnas via
www.soderstad.se eller som i övrigt sparas vid dina kontakter med Söderstaden.

2 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person t.ex. namn, adress,
kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress.
Vi behandlar dina personuppgifter:





när du är hyresgäst till oss
när du är leverantör till oss
när du är anställd hos oss
när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel via mejl eller besök hos oss.

3 INFORMATION SOM VI BEHANDLAR OCH SPARAR
De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är
avsedda för eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
När du är representant från en organisation kan vi även spara information om din befattning och
andra uppgifter som är kopplat till din roll.

4 TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA OCH UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Dina personuppgifter kan även används av bolag inom ED-koncernen1 och våra
personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är våra utvalda samarbetspartners och
tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna tillhandahålla
tjänster till dig.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag,
förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt
angivits när du lämnar dina personuppgifter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till
tredje part utanför ED-koncernen.

1

Moderbolag till Söderstaden i Östergötland AB är ED Gruppen AB, organisationsnummer 556782-6176.
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5 LAGRNINGSTIDER
Vi sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för
insamlandet eller om annan lag kräver det. Det innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt
tillämplig lagstiftning.

6 SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit
de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst,
förändring och radering. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för
att vi ska kunna uppfylla vårt angivna ändamål har tillgång till dem.

7 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, genom ett registerutdrag.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ut information om vilka uppgifter vi
behandlar om dig. Se punkt 9 för kontaktuppgifter.
Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Vi kan inte radera vissa
personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler,
eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Du har alltid även rätt att inge klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

8 UPPDATERINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy kan komma att justeras för tid till annan. En ny version blir gällande när den
görs tillgänglig på vår hemsida www.soderstad.se.

9 KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på
Söderstaden i Östergötland AB
Att: Personuppgiftsombudet
Sjötullsgatan 9
602 28 Norrköping
Telefon: 010-703 71 66
E-post: dataskydd@soderstad.se

Söderstaden i Östergötland AB
Sjötullsgatan 9, 602 28 Norrköping

Org. nr: 556668-1929
Tfn: 010-703 71 66

info@soderstad.se
www.soderstad.se

