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Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. 
tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, 
bild, personnummer, IP-adress, samt adressuppgifter.  

Vilka personuppgifter behandlar vi?  

Vi behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adresser, telefonnummer, 
e-postadresser samt i viss mån bilder. Kreditupplysning kan tas om hyresavtal inte följs 
eller om ett nytt lokalhyresavtal skulle tecknas med din enskilda firma. 

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?   

Vi använder enbart personuppgifter som berör våra kunder och intressenter i den 
omfattning som behövs för att hålla kontakt och fullgöra de avtal vi har mellan oss, 
vanligen hyresavtal. 

Var kommer personuppgifterna ifrån? 

Vanligtvis hanterar vi bara personuppgifter som vi fått från den registrerade. 
Adressuppgifter eller telefonnummer kan också hämtas via öppna källor eller genom 
kreditupplysningsföretag, i det fall det visat sig att den adress vi har är felaktig eller om 
flyttning skett. 

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen? 

Rättslig grund är samtycke (med intressenter) eller ingående av avtal (hyresavtal). 
Samtycke kan du när som helst återkalla. 

Hur länge sparar vi personuppgifterna? 

För intressenter raderas alla uppgifter när de är inaktuella eller på begäran. För våra 
parkeringshyresgäster raderas uppgifterna efter att kontraktet upphört och årsbokslut är 
klart. Kontaktpersoner hos våra lokalhyresgäster raderas när de blir inaktuella eller på 
begäran. 

Vilka delar vi dina personuppgifter med? 

Vi delar normalt aldrig personuppgifter förutom med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. 
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Dina rättigheter 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att 
göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att 
kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller 
organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  

Så här kontaktar du oss 

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt 
dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer 
samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Uppgifter lämnas endast ut mot att du 
besöker oss och visar legitimation. 

Personuppgiftsansvarig 

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 
organisationsnummer: 556008-8535 

Telefon: 0520-47 45 50 
e-post: info@kraftstaden.se  
 
Postadress: 

Box 953, 461 29 Trollhättan 

Besöksadress: 

Åkerssjövägen 20, Innovatumområdet by. 59, 461 53 Trollhättan 

Dataskyddsombud 

dataskyddsombud@trollhattan.se  

Uppdateringar av informationstexten 

Denna informationstext uppdaterades senast den 8 maj 2018 och kan komma att ändras. 
Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi publicera en ny version på vår 
webbplats, www.kraftstaden.se . 
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