Integritetspolicy
Eskilstunahem Förvaltnings AB värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger
därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och
förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och boendes
personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna policy gäller i situationer där Eskilstunahem Förvaltnings AB behandlar
personlig information som samlats in från webbplatsen.
Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i
enlighet med denna integritetspolicy
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En
identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett
namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika
för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten
hos den fysiska personen.
Hur och varför samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter endast när du själv skickar in uppgifterna via formulär på
Eskilstunahem Förvaltnings ABs hemsida. Personuppgifterna samlas in för att du ska ha en
möjlighet att bli kontaktad av Eskilstunahem Förvaltnings AB, dess personal och
underleverantörer.
Kategorier av personuppgifter vi samlar in
Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss
genom att fylla i olika typer av formulär.
Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan och kontaktformulär på vår
webbsida
I samband med intresseanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa
personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att
kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som du
aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret.
Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla
personuppgifterna som en del av sitt arbete.
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information till dig.
Var vi sparar dina personuppgifter
Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU /

EES. Eskilstunahem Förvaltnings AB använder leverantörer för e-post, molntjänster,
antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land
utanför EU / EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter utförs i enlighet med
gällande lagar. För överföringar utanför EU / EES använder Eskilstunahem Förvaltnings AB
standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal enligt kapitel V i
GDPR.
Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra
förpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid.
När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna,
raderas eller anonymiseras dem.
Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att
kunna utföra syftet.
Mottagare av personuppgifterna
Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag,
vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de
syften som anges i denna integritetspolicy.
Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part.
Undantag är avtalade tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår
verksamhet, utföra service eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla
informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats.
Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett
så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att
begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar
bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av
personuppgifter.
Ändringar i denna integritetspolicy
Eskilstunahem Förvaltnings AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy
när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste
versionen.
Senast uppdaterad: 2020-11-17
Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter
eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud
genom att skicka ett meddelande via vår hemsida genom formuläret Kontakta oss.

