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Bredablickgruppens behandling
av personuppgifter
Bredablickgruppen, nedan Bredablick, omfattar följande bolag:
Bredablick Förvaltning i Sverige AB, 556759-1176
Bredablick Facility Services AB, 556403-1937
Bredablick Fastighetspartner AB, 556962-5071
Sustend AB, 556791-5425
Värmlands Fastighetsservice AB, 556629-1620
Upplands Fastighetsservice i Uppsala AB, 556630-4944

Kontakt:
Bredablickgruppen		
Box 243			
201 22 Malmö

Tel växel: 010-177 59 00
E-post: info@bredablickgruppen.se

Information om personuppgifter Bredablick hanterar
Bredablick samlar in och hanterar uppgifter från kunder och leverantörer som använder, och/eller har för avsikt att
använda Bredablicks tjänster. Bredablick erbjuder ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning, byggarbeten, samt
projektledning av entreprenader.

Syftet med behandlingen
• Kunna tillhandahålla och administrera ovanstående tjänster,
• Pröva förutsättningarna för att ingå tjänsteavtal enligt ovan,
•	Efterleva rättsliga förpliktelser, innefattande men ej begränsat till bokföringslagen,
penningtvättslagen och aktiebolagslagen,
• Affärsutveckling, kundundersökningar och statistik för verksamheten,
• Underbygga och framställa krav och andra rättsliga anspråk med stöd av avtal eller lag.

Typ av personuppgifter som behandlas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikationsuppgifter (t ex namn, personnummer),
Kontaktuppgifter,
Ansvar/behörighet/position inom organisation,
Kreditunderlag,
Fakturering och transaktioner,
Inkassoåtgärder och livshändelser,
Uppgifter om hälsa,
Kontakt med/beslut/rapport till/från myndigheter,
Besiktningsprotokoll och underlag,
Information om lägenhet/lokal/arrende/fastighet samt utförda renoveringar och anpassningar.
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Information om personuppgifter Bredablick hanterar i egenskap av
personuppgiftsbiträde
Har du fått information från personuppgiftsansvarig att Bredablick är personuppgiftsbiträde och hanterar dina personuppgifter? Då gäller följande:
Den personuppgiftsansvarige är kund och uppdragsgivare till Bredablick. Bredablick samlar in och hanterar uppgifter
för våra kunders räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot kunden.

Dessa personuppgifter hanteras av Bredablick för kunds räkning för
att kunden i sin verksamhet ska kunna:
•	Tillhandahålla och administrera hyres-/bostadsrättsbostäder, lokaler, arrenden, övriga nyttjanderätter,
samt tjänster i enlighet med gällande avtal och lag,
• Pröva förutsättningarna för medlemskap, eller ingående av hyres/arrendeavtal, leverantörsavtal eller andra avtal,
• Uppfylla/kräva uppfyllande av avtalsrättsliga förpliktelser mellan parterna,
• Besluta om/hantera andrahandsuthyrning,
•	Efterleva rättsliga förpliktelser, innefattande men ej begränsat till bokföringslagen, bostadsrättslagen,
lagen om ekonomiska föreningar, samt lagen om förvaltning av samfälligheter, och aktiebolagslagen,
• Affärsutveckling, kundundersökningar och statistik för verksamheten,
• Underbygga och framställa krav och andra rättsliga anspråk med stöd av avtal eller lag.

Typ av personuppgifter som behandlas
Se ovan under ”Information om personuppgifter Bredablick hanterar”. Utöver ovanstående:
• Uppgifter om fackligt medlemskap,
• Störningar och andra avtalsbrott, samt relaterade händelser t.ex. begångna brott.

Dina rättigheter som registrerad
Om Bredablick behandlar dina personuppgifter antingen i egenskap av personuppgiftsansvarig, eller
personuppgiftsbiträde har du rätt till:
• Rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter,
• Invända mot behandling av personuppgifter om laglig grund för behandlingen saknas,
• Radering av personuppgifter om behandlingen är baserad på ditt samtycke,
• Ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas,
• Motsätta dig automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering,
• Motsätta dig direktmarknadsföring,
•	Framföra klagomål över behandlingen av dina personuppgifter till Klagomålsansvarig på Bredablick,
och/eller till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

