
STENDÖRREN FASTIGHETER AB 

Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm 

Tel +46 (0)8 518 331 00, stendorren.se 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – INFORMATION TILL DIG SOM 
REGISTRERAD HYRESGÄST 

 

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning (”GDPR”) tillämpas. GDPR ställer högre krav 
på hur vi behandlar dina personuppgifter och ger dig större insyn i hur vi behandlar dessa. Av den 
anledningen får du följande information. Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra medarbetare 
hos våra hyresgäster och potentiella hyresgäster som vi erhåller i samband med uthyrning av 
fastighet eller lokal och i administration av nämnda hyresförhållande.  

 

1. SYFTE MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND 

1.1 Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera hyresförhållandet, kontakt i olika frågor, 

fakturering, marknadsföring, inpassering, felanmälningar och reparationer avseende 

fastigheten/lokalen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig 

för Stendörrens berättigade intressen att uppfylla ovan nämnda syfte/ändamål, och att dessa 

intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och 

friheter att inte få sina personuppgifter behandlade.  

1.2 Vi har i kontakt med hyresgästen, vanligtvis registrerads arbetsgivare eller uppdragsgivare, 

erhållit sedvanliga kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer.  

2. ÖVERFÖRING 

2.1 Personuppgifter kommer att överföras mellan Stendörrens koncernbolag i syfte att 

administrera hyresförhållandet, kontakt i olika frågor, fakturering, felanmälningar och 

reparationer.  

2.2 Personuppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Stendörrens 

räkning utför tjänster i samband med hyresförhållandet och övriga ändamål med 

behandlingarna.  

3. VARAKTIGHET 

Personuppgifter sparas så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen, dock inte 
längre än ett (1) år efter att hyresförhållandet upphört, om inte lag kräver att uppgifterna lagras 
längre. 

4. DINA RÄTTIGHETER 

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Stendörren om 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta 
eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har 
du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. 
Som registrerad har du även rätt att invända mot Stendörrens behandling som utförs med 
intresseavvägning som rättslig grund. Om Stendörren ändå anser att behandlingen behöver 
ske, ska Stendörren visa att vårt intresse att fortsätta behandlingen väger tyngre. Om du är 
missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se).  

http://www.imy.se/


STENDÖRREN FASTIGHETER AB 

Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm 

Tel +46 (0)8 518 331 00, stendorren.se 

Om du som registrerad har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss på gdpr@stendorren.se. Personuppgiftsansvarig är Stendörren Fastigheter AB (publ), 
org. nr. 556825-4741. 

mailto:gdpr@stendorren.se
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