
Behandling av personuppgifter 

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera dig och dina ärenden som boende i 

bostadsrättsföreningen Boklok Mjälle. Här får du information om hur vi behandlar dem 

och den rättsliga grunden för detta. 

 

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, 

adressuppgifter och andra 

kontaktuppgifter som förekommer i 

ärenden vi handlägger.  

När får vi behandla personuppgifter? 

 Boklok Mjälles styrelse får behandla dina 

personuppgifter för att administrera 

ärenden i förhållande till 

bostadsrättsföreningen. Vi har även rätt 

att behandla dina personuppgifter för att 

till exempel informera om och utveckla 

styrelsens arbetsuppgifter.  

Hur länge behandlar 

bostadsrättsföreningen Boklok Mjälle 

dina personuppgifter? 

Boklok Mjälle behandlar dina 

personuppgifter så länge som detta 

behövs för att bedriva styrelsens 

verksamhet. När dessa inte längre behövs, 

exempelvis om du flyttar från 

bostadsrättsföreningen, ska dessa gallras. 

Vi byter information med andra  

Boklok Mjälle lämnar och hämtar 

personuppgifter till och från andra 

organisationer och myndigheter, 

exempelvis med Riksbyggen.  

Begära information om personuppgifter 

Du kan begära att få veta om Boklok 

Mjälle behandlar personuppgifter om dig 

och i sådana fall vilka. Detta kostar inget. 

Vi sänder informationen till din 

folkbokföringsadress. 

Begära rättelse och radering 

Om dina personuppgifter är felaktiga eller 

ofullständiga kan du be oss att rätta dem. 

Våra möjligheter att radera dem är dock 

begränsade då vi behöver dem för att 

utföra våra arbetsuppgifter i hänseende 

till styrelsen verksamhet. Om du begärt att 

styrelsen ska rätta eller radera dina 

uppgifter kan du även begära att vi ska 

begränsa vår behandling av dem under 

tiden som detta undersöks.  

Rätt att invända mot behandlingen 

Om du menar att vi inte längre ska behandla 

dina personuppgifter, kan du vända dig till 

Bostadsrättsföreningen Boklok Mjälles 

styrelse och invända mot behandlingen. Ange i 

så fall de omständigheter du vill stödja dig på. 

Om du invänt mot vår behandling av dina 

personuppgifter kan du även begära att vi ska 

begränsa vår behandling av dem under tiden 

som detta prövas.  

 


