Integritetspolicy för Alfhild Johanson AB
Alfhild Johanson AB, org.nr 556342-3093, (”vi”, ”oss” och ”vår”), är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din
integritet genom att behandla dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Hur får vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hamnar hos Alfhild Johanson när du till exempel kontaktar
oss via e-post eller vår webbplats, gör en serviceanmälan eller ansöker om att
hyra bostad eller lokal. Vi kan även få dina personuppgifter från utomstående
aktörer som till exempel Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka uppgifter kan behandlas?
Alfhild Johanson kan komma att behandla personuppgifter som:

• Namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress)
• Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
• Identifikationsnummer som kontrakts- och lägenhetsnummer
• Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
• Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god
man eller förvaltare)
• Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
• Uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten, el och temperatur
• Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer)
• Uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan

• Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar
och överlåtelser
• Bilder inom ramen för kamerabevakning
• Passageloggar i gemensamma utrymmen, kopplat till din elektroniska
nyckel
• Uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte
av bostad
• IP-adress (i cookies)

Varför behandlar vi personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att:
• avisera hyran
• kommunicera kring avtal, önskemål och beställningar
• kunna utföra kundundersökningar
• följa upp deltagande vid möten och evenemang
• skicka nyhetsbrev med relevant information
• hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör
serviceanmälningar
• användas som underlag vid fakturering och bokföring
• hantera och administrera sökande till våra bostäder och lokaler
• hantera nyckelutlämningar

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter sparas så länge de är relevanta för avtalet mellan Alfhild
Johanson och hyresgästen.

Vad har du för rättigheter?
Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter. Begäran ska
vara skriftlig och egenhändigt undertecknad.
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om
behandling av personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter
skickas till:
Alfhild Johanson AB
Lillatorpsgatan 5A
416 55 GÖTEBORG

