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Information avseende behandling av personuppgifter Göta Förvaltning
Behandling av personuppgifter
Göta Förvaltning behandlar personuppgifter enligt principerna i GDPR så att alla vi har
kontakt med ska känna sig trygga med att vi behandlar deras personuppgifter på ett säkert
sätt. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags info som kan kopplas till dig som
person, te x namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-mail.
Vi behandlar dina uppgifter när du söker bostad hos oss, när du blir hyresgäst hos oss och
även en viss tid efter.
Söker bostad
Uppgifterna som du uppger till oss när du söker bostad finns kvar hos oss så länge du står i
vår kö. Om du inte önskar stå kvar är du välkommen att kontakta oss så raderar vi bort dem.
Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera din ansökan.
Erbjuden bostad hos oss
När vi erbjuder dig en bostad behöver vi få in mer information om dig. Det innebär att vi
behandlar fler personuppgifter såsom, kreditupplysning, referens från tidigare hyresvärd och
arbetsgivare.
Hyresgäst hos oss
När du blir hyresgäst hos oss behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna
uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Vi skickar hyresavier, informationsbrev och
hyresförhandlar. Behandling av personuppgifter kan också göras av företag som vi anlitar för
att kunna uppfylla våra tjänster till er. Tex elleverantör, bredbandsleverantör mm.
Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter när det följer lag eller myndighetsbeslut.
Vi behandlar också uppgifter för borgenär eller god man.
När du inte längre är hyresgäst hos oss.
Vi kommer att rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet.
Hyresavtalet kommer sparas i minst två år och uppgifter som finns i vårt bokföringsmaterial
kommer också att sparas, te x betalningar och avier.

Allmänt
Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar.
Du kan alltid begära att få felaktiga uppgifter rättade, rätt att få oss att begränsa
behandlingen av uppgifter eller klaga till Datainspektionen hur vi behandlar dina uppgifter.

