
 

 

Vi på TS Fastigheter i Sollefteå AB är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter 

med oss. Vi vill därför berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya 

och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla i hela EU den 25 maj. 

I vår nya integritetspolicy som finns på vår hemsida, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, 

varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. 

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som 

personnummer, adress, mobilnummer, mailadress etc.) när du skall hyra lokal eller förråd av 

oss. 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka faktura och annan information till dig 

eller för att kunna hålla dig uppdaterad kring förändringar i eller kring fastigheten som du hyr 

en del av. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register och att få dem rättade eller 

raderade. Ta gärna del av vår nya integritetspolicy på vår hemsida, www.tsfastigheter.se 

 

Integritetspolicy 

Den nya dataskyddslagstiftningen som trätt i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att 

stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för 

vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av 

uppgifterna. 

De personuppgifter som lämnas till TS Fastigheter i Sollefteå AB behandlas i enlighet med vid 

var tid gällande lag eller annan författning och i enlighet med våra interna riktlinjer, policies 

och rutiner för hantering av personuppgifter. 

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som hyresgäst i samband med att 

kontrakt skall skrivas mellan dig och oss. För att hålla våra register aktuella kan 

personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register. 

Vilka uppgifter samlar vi in?  

I samband med att du kontaktar oss för att hyra lokal eller förråd från oss hanterar vi 

från dagen för kontraktskrivande ditt namn, adress, personnummer, postadress,  

e-postadress och telefonnummer. 

Hur samlar vi in uppgifter? 

Vi samlar in och behandlar uppgifter: 

Som du själv har lämnat i samband med att du skriver ett kontrakt med oss 

gällande hyra av lokal eller förråd. 

https://evt.ungpd.com/Click.aspx?ContactId=7a8256ef-31ab-4072-b6ca-ce509e67feb9&IssueId=11789c72-4e9c-4efc-9e9d-ceb52690b7b2&AccountId=3e0c4044-a1db-4227-aa3c-428e0d937f2b&url=http%3a%2f%2fwww.lansfast.se%2fpersonuppgiftslagen%2f
https://evt.ungpd.com/Click.aspx?ContactId=7a8256ef-31ab-4072-b6ca-ce509e67feb9&IssueId=11789c72-4e9c-4efc-9e9d-ceb52690b7b2&AccountId=3e0c4044-a1db-4227-aa3c-428e0d937f2b&url=http%3a%2f%2fwww.lansfast.se%2fpersonuppgiftslagen%2f
http://www.tsfastigheter.se/


 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter? 

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till kontraktskrivande med dig 

används endast i syfte för kontrakt och vidare kontakt mellan TS Fastigheter i Sollefteå 

AB och dig som hyresgäst. TS Fastigheter lämnar endast ut dina uppgifter till tredje 

part om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse 

som TS Fastigheter i Sollefteå AB omfattas av. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

De uppgifter som vi samlat in om dig för kontraktskrivning finns kvar hos oss i fysisk 

kontraktsform under hyrestiden. Efter avslutat kontrakt mellan dig som hyresgäst 

och TS Fastigheter förstörs det fysiska kontraktet. Elektroniskt finns dina uppgifter 

kvar i bokföringssystemet som skyddas enligt de föreskrifter och lagar som gäller. 

 

Hur förvarar vi dina uppgifter? 

De uppgifter som vi samlat in om dig förvaras i fysiskt form inlåst i säkerhetsrum & i 

elektronisk form på enligt föreskriven lag skyddade enheter. 

 

 

Kameraövervakning på allmänna ytor utomhus 

1. Syftet med kameraövervakning 

Ändamålet med inspelningarna är att öka tryggheten på vår fastighet för 

samtliga hyresgäster och besökare. 

2. Vart sker informationsinsamlingen? 

Vi samlar in personliga uppgifter genom vår kameraövervakning på de allmänna 

ytorna utomhus på vår fastighet. 

3. Hur länge sparas uppgifterna? 

De uppgifter som spelas in i samband med vår kameraövervakning sparas på en 

säker server och raderas automatiskt efter 30 dagar. 

 

 

 

 


