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معلومات إلى المسجل
اﻹصدار08-05-2018 :

كيف نتعامل مع معلوماتك الشخصية
المعلومات الشخصية هي كل المعلومات التي يمكن ربطها بك بشكل مباشر أو غير مباشر)أي

جنبا إلى جنب مع معلومات أخرى(  ،مثل اﻻسم والصورة والرقم الشخصي وعنوان الـ IP
وتفاصيل العنوان.

ما هي المعلومات الشخصية التي نتعامل معها؟

نقوم بمعالجة المعلومات الشخصية في شكل أسماء ،أرقام شخصية ،عناوين ،أرقام هواتف ،عناوين بريد إلكتروني
وفي بعض الحاﻻت صور .يمكن أخذ التقارير اﻻئتمانية إذا لم يتم اتباع اتفاقية اﻹيجار أو إذا كان يجب توقيع عقد
تأجير جديد مع شركتك الفردية.

لماذا نتعامل مع هذه البيانات الشخصية؟

نحن نستخدم فقط المعلومات الشخصية التي تخص عمﻼئنا وأصحاب المصلحة بالقدر الﻼزم للبقاء على اتصال
والوفاء باﻻتفاقات التي بيننا ،والتي عادة ما تكون عقود اﻹيجار.

من أين تأتي المعلومات الشخصية؟

عادة  ،نحن نتعامل فقط مع المعلومات الشخصية التي تلقيناها من المسجل .يمكن أيضًا الحصول على تفاصيل
العناوين أو أرقام الهواتف عبر المصادر المفتوحة أو من خﻼل شركات إعداد التقارير اﻻئتمانية  ،إذا تبين أن
العنوان الموجود لدينا غير صحيح أو إذا حدث انتقال.

ما هو اﻷساس القانوني الذي نستخدمه للمعالجة؟

اﻷساس القانوني هو الموافقة )مع أصحاب المصلحة( أو اﻻتفاق المبرم )عقد اﻹيجار( .يمكنك سحب الموافقة في
أي وقت.

كم من الوقت نقوم بحفظ البيانات الشخصية؟

بالنسبة ﻷصحاب المصلحة ،يتم حذف جميع المعلومات عندما تصبح قديمة أو عند الطلب .بالنسبة للمستأجرين في
مواقف السيارات  ،يتم حذف المعلومات بعد انتهاء العقد واكتمال الحسابات السنوية .سيتم حذف معلومات التواصل
للمستأجرين لدينا عندما تصبح قديمة أو عند الطلب.

مع من نشارك معلوماتك الشخصية؟

نحن ﻻ نشارك عادة المعلومات الشخصية إﻻ مع مساعدي البيانات الشخصية الذين نستخدمهم لنتمكن من أداء
خدماتنا والوفاء بالتزاماتنا.
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حقوقك

يحق لك اﻻتصال بنا إذا كنت تريد اﻻستعﻼم عن المعلومات التي لدينا عنك ,لطلب التصحيح ,النقل أو طلب تقييد
معالجة بياناتك ,من أجل اﻻعتراض أو في بعض الحاﻻت لطلب حذف معلوماتك .يحق لك أيضا أن تطلب نقل
البيانات الشخصية منا إلى شركة أو هيئة أو مؤسسة أخرى .هذا الحق مقصور على المعلومات التي قدمتها لنا
بنفسك.
لمعرفة المزيد حول تشريعات حماية البيانات وحقوقك  ،اقرأ المزيد هنا:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

كيف تتواصل معنا

يمكنك القيام بذلك عن طريق اﻻتصال بنا على النحو المبين أدناه .يمكنك أيضا اﻻتصال بممثل حماية البيانات
لدينا .إذا كانت لديك شكاوى حول معالجتنا لمعلوماتك الشخصية ،فلديك الحق في تقديم شكوى لدى الهيئة اﻻشرافية
.Datainspektionen

عند اﻻتصال بنا نتمنى منك تقديم اسمك ،رقمك الشخصي ،عنوانك ،بريدك اﻹلكتروني ،رقم الهاتف باﻹضافة إلى
سؤالك .يتم إعطاء المعلومات لك فقط عند زيارتك لنا وإظهار الهوية.

Personuppgiftsansvarig

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

organisationsnummer: 556008-8535
الهاتف0520-47 45 50 :

البريد اﻹلكترونﻲinfo@kraftstaden.se :

العنوان البريدي:

Box 953, 461 29 Trollhättan
العنوان:

Åkerssjövägen 20, Innovatumområdet by. 59, 461 53 Trollhättan

ممثل حماية البيانات

dataskyddsombud@trollhattan.se

تحديثات على نص المعلومات

تم آخر تحديث لنص المعلومات هذا في  8مايو  ، 2018وقد يتغير .إذا قمنا بإجراء تغييرات
جوهرية على النص  ،فسوف نقوم بنشر نسخة جديدة منه على الموقعwww.kraftstaden.se ,
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