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Integritetspolicy för RW Bostad AB (publ) 
I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. 

Hänvisningar nedan till ”RW Bostad” ”vi”, ”oss” eller ”vår” innebär RW Bostad AB (publ) och samtliga 

dotterföretag som vid var tidpunkt ingår i RW Bostad koncernen.  

1. Personuppgifter och ändamål 

Korrekt behandling av personuppgifter är av yttersta vikt för både RW Bostad och den vars 

personuppgifter vi hanterar. Denna policy beskriver hur vi samlar in, bearbetar, använder och överför 

(nedan ”behandlar”) dina personuppgifter.  

Personuppgifter är information som avser en individ som kan identifieras med hjälp av 

informationen, oavsett om det är självständigt eller tillsammans med annan information. Vanliga 

personuppgifter som normalt behandlas av oss i vår dagliga verksamhet är namn, adress och 

kontaktuppgifter som används för att kunna kontakta individen (både fysiska och juridiska personer). 

De personuppgifter vi samlar in kan delas in följande kategorier (1) Kontaktuppgifter, (2) 

Intressentregister, (3) Hyresgästregister och, (4) Leverantörregister vilket omfattar både befintliga 

leverantörer som potentiella leverantörer av både produkter och tjänster. Till övervägande del 

inhämtas personuppgifter i kontakt direkt med individen men vi kan även få uppgifterna från 

exempelvis bolag personen har engagemang i, offentliga register eller myndigheter i syfte att kunna 

tillhandahålla information, verksamhetsinriktade erbjudanden och ingå affärsmässiga avtal. 

Personuppgifter för de olika kategorierna återfinns beskrivna i bilagorna 1-4. 

Om du har frågor om vår behandling är du välkommen att kontakta oss.  

2. RW Bostads webbaserade hemsida och andra webbaserade marknadsföringssajter 

Vid besök på våra webbplatser kan information från webbläsare både hämtas och lagras, vanligtvis i 

form av cookies. När du besöker webbplatsen kan vi också samla in information om individens dator, 

IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, till exempel för statistiska ändamål eller för 

systemadministration. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt 

information om från vilken enhet besöket sker. Däremot sker ingen identifiering av besökaren.  

3. Affärsrelaterade personuppgifter 

I vår dagliga verksamhet förekommer fysiska kontakter, telefonkontakter samt kontakt via e-post 

eller web. Kontaktinformation i dessa affärsrelaterade situationer kan komma att sparas både 

strukturerat och ostrukturerat (i t.ex. mappar för inkommande e-post). 

4. Jobbansökningar 

Personuppgifter som lämnats in via jobbansökningar sparas endast under arbetsansökanprocessen 

vilket är en begränsad tid. Vid anställningsprocess förekommer inte alltför sällan att RW Bostad 

anlitar leverantör för denna process. Denna leverantör anses vara självständigt 

personuppgiftsansvarig med egna webbaserade system för hantering av personuppgifter.  



 

5. Hur behandlas personuppgifterna? 

RW Bostad behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlas in för enligt ovan och 

personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda vilket innebär behandling av 

personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är 

nödvändigt för det särskilda syftet. Vi säkerställer att endast behöriga personer har tillgång till dina 

personuppgifter. För säker behandling av personuppgifter har RW Bostad även en intern policy. 

6. Kan personuppgifter överföras till tredje part?  

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande 

lagar eller åläggs oss genom rättsligt beslut. Individens personuppgifter kan dock överföras till och 

behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt RW Bostad i den utsträckning som krävs för 

att dessa leverantörer skall kunna utföra de tjänster som avtalats om. Typiskt sätt är dessa 

leverantörer av förvaltningstjänster till vårt fastighetsbestånd eller projektkoordinator i våra 

projektutvecklingsprojekt.  

7. Den registrerades rättigheter 

Vi har en skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella. Den registrerade har rätt 

att begära att få en bekräftelse från RW Bostad om bolaget behandlar personuppgifter som rör den 

registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett så kallat 

registerutdrag. Av registerutdraget framgår vilka personuppgifter som är registrerade och ändamålet 

med behandlade personuppgifter. 

För dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss har du rätt till: 

7.1 Rättelse 

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Du har också rätt att begära att 

felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras. 

7.2 Invändning  

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse. RW 

Bostads behandling sker med stöd av denna policy som återfinns beskrivet ovan. Rätten till 

invändning innebär att du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter ej ska ske.  

7.3 Radering 

 Du kan begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. personuppgifterna inte längre är 

nödvändiga för syftet för vilket de samlats in eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska 

kunna uppfylla ett rättsligt krav.  

7.4 Dataportabilitet  

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt 

och maskinläsbart format (dataportabilitet) för överföring till annan personuppgiftsansvarig. 

7.5 Att återkalla ditt samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke till RW Bostads behandling i något avseende har du rätt att när som 

helst återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som 

samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att 

raderas under förutsättning att det inte föreligger tvingande berättigade skäl för behandlingen som 

väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

8. Kontakt 

För kontakt se aktuella kontaktuppgifter på www.rwbostad.se.  

 

http://www.rwbostad.se/


 

 

Bilaga 1  

Kategori: Typ av personuppgift Information tillhandahållen från 

Kontaktuppgifter -Namn och adress -Individen själv, arbetsgivare 

 -Telefonnummer och e-post -Myndigheter  

 -Var individen arbetar, titel och 
ansvarsområde 

-Offentliga register 

 

 

Bilaga 2 

Kategori: Typ av personuppgift Information tillhandahållen från 

Intressentregister -Kontaktuppgifter -Individen själv 

 -ID-handlingar och personnummer  

 -Syfte med intressentregistreringen  

 

 

Bilaga 3 

Kategori: Typ av personuppgift Information tillhandahållen från 

Hyresgästregister -Kontaktuppgifter -Individen själv i samband med 

 -ID-handlingar och personnummer Ingånget avtal. 

 -Baserat på befintligt, kommande 
eller avslutat hyresgästavtal 

 

 

 

Bilaga 4 

Kategori: Typ av personuppgift Information tillhandahållen från 

Leverantörsregister -Kontaktuppgifter -Personen själv (både juridisk  

 -ID-handlingar och personnummer som fysisk person) 

 -Bankgiro och bankkontonummer 
för utbetalningar 

-Offentliga register 

 


