
VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER 
Det är viktigt för oss i styrelsen för Samfälligheten Tallbacken att du känner dig trygg med hur vi 

hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss 

av den information som vi sparar om dig hos oss. 

 

VI BEHÖVER DINA PERSONUPPGIFTER 
Som förvaltare av samfälligheten måste vi använda dina personuppgifter av olika anledningar. 

Förenklat använder vi dina uppgifter för att hantera 

• administration knuten till medlemskapet till exempel kontrolluppgifter till 

Skatteverket, debitering av månadsavgifter samt elförbrukning av stolpar. Den 

rättsliga grunden för behandlingen är för att kunna uppfylla skyldigheter enlig lag och 

avtal. 

• intern kommunikation, till exempel när vi skickar ut information om skötseln av 

samfälligheten (ex. Tallbarret), kontaktuppgifter till styrelseledamoter och andra med 

utpekade funktioner inom styrelsen. Den rättsliga grunden för behandlingen av 

uppgifterna i denna del är att uppgifterna hanteras med samtycke vilket betyder att 

man kan meddela styrelsen om man inte längre vill ta emot information via e-post 

längre. 

 

VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER NÄR VI KOMMUNICERAR MED ANDRA 
När vi kommunicerar med andra, till exempel, myndigheter och leverantörer, samlar vi i vissa fall in 

personuppgifter om dig och ibland måste vi dela personuppgifter med dem.  

 

VI SPARAR DINA UPPGIFTER BARA SÅ LÄNGE DET BEHÖVS 
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med 

användningen av dina personuppgifter. Efter det kommer dina personuppgifter att raderas eller 

avidentifieras på ett säkert sätt så att det inte längre går att koppla dem till dig. 

 

DINA RÄTTIGHETER 
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har rätt att 

• hämta hem ett registerutdrag 

• få dina uppgifter rättade 

• ta tillbaka ett lämnat godkännande för fortsatt användning av dina uppgifter 

• motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse 

• få dina uppgifter raderade eller användningen av uppgifterna begränsade i vissa fall 

 

Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta 

styrelsen (som är personuppgiftsansvarig) på följande sätt: genom att skicka ett mejl till 

lijohaj@gmail.com 


