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Personuppgifts ansvar
Samtliga bolag inom Abramssons Fastighetsförvaltning är som juridiska personer, personligt
ansvariga för de personuppgifter som rör det enskilda bolaget.
Abramssons Fastighets AB, Abramssons Fastighetsförvaltning, Marksjön AB, Örebro Salvia AB,
Vrethammaren AB
Radiatorvägen 5
702 27 Örebro
Tel: 019-150120

Vad är en personuppgift.
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.

Så här behandlar Abramssons dina personuppgifter som kund/hyresgäst
Abramssons sparar och behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja vår del av
lägenhetsavtal med hyresgäst enligt hyreslagen samt underlag till lägenhetskontrakt.

Så här behandlar Abramssons dina personuppgifter som sökande av lägenhet
eller lokal.
Vid en ansökan om att hyra lägenhet/lokal kommer vi att samla in dom personuppgifter som behövs
för att säkerhetsställa att man uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy.
Blir man inte tilldelad den lägenhet eller lokalen man anmält sitt intresse för kommer inlämnade
personuppgifter att raderas.

Vilka kan ta del av informationen
Utöver anställda hos Abramssons kan våra entreprenörer få ta del av vissa personuppgifter för att
kunna genomföra sina åtaganden gentemot Abramssons. I dessa fall handlar det främst om namn
adress och telefonnummer. Alla Abramssons entreprenörer har tagit del av Abramssons
integritetspolicy och genom ett personuppgiftsbiträdesavtal åtagit sig att inte använda
personuppgifter på ett sådant sätt som bryter mot vår policy, och att man själv följer den nya
dataskyddsförordningen.
Vi lämnar aldrig ut information att använda i reklam eller marknadsföringssyfte till tredje part.

Hur länge behåller vi uppgifterna
Så länge det finns ett affärsförhållande lagras personuppgifterna som krävs för att vi ska kunna
fullfölja våra åtaganden gentemot part.
Vid ett upphörande av affärsförhållande sparas uppgifterna i upp till ett år. Vissa personuppgifter
kan sparas längre t.ex. en fakturaadress för att inte bryta mot annan lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad
Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad hos Abramssons vill utöva dina
rättigheter eller har frågor som rör Abramssons behandling av dina personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss via e-post info@abramssons.se eller ringa 019-150 120.
Vill du läsa mer om dina rättigheter gå in på https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/

