Dataskydd och GDPR-information
Hantering av dina personuppgifter hos Stiftelsen Smålands Nations Bostäder.
Allmän information
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den
svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Med den nya lagen skärps kraven på hur vi som
stiftelse hanterar bostadssökandes och hyresgästers personuppgifter. Ändringen genom GDPR gäller
dels hur stiftelsen lagrar, skyddar och använder dina personuppgifter i våra register och
bostadsdatabasen under tiden som du är sökande eller boende hos SNB, och dels om hur vi hanterar
dina personuppgifter efter att hyreskontraktet upphört.
Stiftelsen säkerställer det ökade kravet på dataskydd genom en högre nivå av teknisk standard för
dataskydd (HTTPS) för hemsidan, webbaserad lagring och kommunikation.
Stiftelsen lagrar och hanterar personuppgifter för att hyra ut bostäder. De personuppgifter som vi
lagrar är bostadssökandes och hyresgästernas namn, adress, personnummer, telefonnummer, epostadress, studieintyg samt eventuella särskilda preferenser och önskemål från den
bostadssökande.
Namn, hemortsadress och nuvarande adress på SNB, personnummer och studieintyg lagras i
bostadsdatabasen för att identifiera dig som hyresgäst vilket krävs för att upprätta ett hyreskontrakt.
E-postadress och telefonnummer använder stiftelsens bostadskontor för att komma i kontakt med
dig som sökt bostad eller dig som bor i våra bostäder.
Stiftelsen delar inte dina personuppgifter vidare till utomstående utom till de av våra leverantörer
som är personuppgiftsbiträden och hanterar aviseringar av hyran och jourtjänst med teknisk service.
Vi lämnar endast ut de uppgifter som är nödvändiga för att uppdraget eller tjänsten ska kunna
utföras, som regel räcker det med telefonnummer eller e-postadress.
Din rätt till dina personuppgifter
Som registrerad användare för att söka bostad och som hyresgäst har du alltid rätt att ta del av vilka
uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.
Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer.
För att utöva sin uthyrningsverksamhet och följa svensk bokföringslag behöver SNB spara dina
uppgifter under 7 års tid efter avslutat boende. Personer som sökt men aldrig ingått kontrakt för
bostad på SNB kan begära radering av sina data när som helst.
Frågor till GDPR-ansvarig på SNB mailas till bostadskontoret: bostad@snbostad.se
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Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Stiftelsens integritetspolicy (kommer inom kort).

