integritetspolicy
brf kavaljeren
GDPR och behandling av personuppgifter
EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur företag får hantera och
lagra personuppgifter.
Personuppgifter innebär sådan information som kan
kopplas till en person, till exempel namn, personnummer,
bankinformation, adress, telefonnummer, e-postadress,
ip-nummer och bilder.
Information om behandling av personuppgifter
hos Takryttaren Projekt AB med organisationsnummer 559264-2143:
Anledningar till hantering av personuppgifter
• För att tillhandahålla och utveckla våra tjänster.
• För administration affärsrelationer.
• För att tillvarata våra rättsliga intressen.
När du besöker vår hemsida, samarbetar med oss, anmäler ditt intresse och/eller köper en bostadsrätt av oss,
samtycker du också till att vi samlar in och hanterar dina
personuppgifter, i enlighet med GDPR.
Vi värnar våra kunders och kontaktpersoners personliga
integritet. Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål, som för att sköta våra affärsrelationer och fullgöra
våra åtaganden som byggherre. Vi behandlar inte uppgifterna för andra ändamål i senare sammanhang.
Personuppgiftsbiträden
För att kunna administrera uppförandet och försäljningen av brf Kavaljeren på bästa sätt kan vi komma att dela
dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden. Det
gäller framför allt anlitad fastighetsmäklare, Varberg och

Falkenbergs Fastighetsbyrå, men det kan även gälla en
entreprenör eller leverantör som ska utföra arbeten i den
bostadsrätt du köper. Vi lämnar också ut dina personuppgifter i enlighet med lagar och myndighetsbeslut.
Vi kan dessutom behöva lämna ut personuppgifter om
rättsligt anspråk behöver tillvaratas.
Lagringsminimering
Vi sparar dina personuppgifter så länge som de är
relevanta och aktuella. Därefter rensar vi ut dem. Vissa
personuppgifter måste sparas under en tid efter det
att vår affärsrelation avslutats, till exempel med stöd av
Bokföringslagen.
Takryttaren Projekt AB, Alfred Wigelius Väg 10, 412 49
Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandling av
dina personuppgifter, som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.
Dina rättigheter
Du har rätt att få ta del av information om vilka av dina
personuppgifter vi hanterar. Du har rätt att få felaktiga
uppgifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar
vår behandling av dina personuppgifter. Du har också
rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat
företag (dataportabilitet).
Om du har frågor kring de personuppgifter vi har om dig
och hur de hanteras är du välkommen att mejla till info@
brf-kavaljeren.se.
Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i
enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, har du rätt
att klaga, till oss och till Datainspektionen.

