
FAQ ang GDPR 
 

 

 

Behandling av personuppgifter för våra hyresgäster och sökande 

I Vita Örn AB värnar vi om din och din familjs personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på 

dataskydd. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg i vår behandling av 

era personuppgifter. 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med 

och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Vita Örn AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom bolagets verksamhet. 

 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, t ex namn, adress 

och personnummer. 

 

Vad är en behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som sker med personuppgifter. Exempel på 

vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, 

överföring och radering. 

 

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in om våra hyresgäster och 

sökande och varför? 

Vita Örn AB hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-

postadress, arbetsgivare och betalningsförmåga (UC). 

Syftet med våra behandlingar av personuppgifter är att bedriva fastighetsförvaltning med uthyrning av 

hyresbostäder och kontor. 

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter i Vita Örn´s verksamhet kan t.ex. vara att kunna 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

 

 



Varifrån hämtar vi era personuppgifter? 

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, så samlar vi också in uppgifter från andra källor. 

Exempelvis hämtar vi personuppgifter från befolkningsregistret (Skatteverkets folkbokföring) och 

information om betalningsförmåga hos UC. 

 

 

Vilka kommer vi att dela era personuppgifter med? 

Vi kommer inte att dela era personuppgifter med utomstående utanför Vita Örn. Vi delar dock dina 

uppgifter med myndigheter som vi är skyldiga att leverera uppgifter till. Hanteringen sker i så fall i 

enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. 

 

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter 

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som nödvändigt för de ovan nämnda ändamålen. Om en 

rättslig eller disciplinär åtgärd inleds kan Personuppgifterna lagras till slutet av en sådan åtgärd, 

inklusive eventuella uppsägningsperioder, och kommer därefter att raderas eller arkiveras. 

 

Dina Personuppgifter kommer inte att förvaras i ett format som gör att du kan identifieras längre än 

vad Vita Örn anser vara nödvändigt för att uppnå de ändamål som de samlades in eller behandlas för 

eller enligt vad som fastställs i tillämplig lag gällande personuppgiftslagring. 

 

 

Vad har du för rättigheter som registrerad? 

När Vita Örn AB behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Dessa handlar om att du 

ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter.  

Du har rätt att: 

• begära tillgång till dina personuppgifter 

• begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter 

• invända mot behandling av dina personuppgifter 

• begära dataportabilitet 

• återkalla eventuellt samtycke: om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den dag som 

återkallelsen skedde 

• klaga på Vita Örn´s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen 

 

 



Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd? 

Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter - kontakta i första 

hand den person på Vita Örn AB som inhämtat personuppgifterna. 

Telefon; 040-984243 

Mail; info@vitaorn.se 

Adress; Vita Örn AB, Box 20075, 200 74  Malmö 

 


