
 

Företrädare för en bostadsrättsförening som är medlem hos Bostadsrätterna 

Varför vi behandlar uppgifterna 

Bostadsrätterna behandlar personuppgifterna för att administrera och leverera tjänster som ingår i 

medlemskapet hos Bostadsrätterna och för utskick av information kopplad till medlemskapet.  

Bostadsrätterna behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser såsom exempelvis 

bokföringsskyldighet, att uppfylla registrerades rättigheter enligt GDPR eller skyldigheter vi har som 

ekonomisk förening enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

Hur vi samlar in uppgifterna 

Från dig eller din bostadsrättsförening vid ansökan om medlemskap eller från annan medlem (tidigare 

bosparare) vid ansökan om bosparande. Kontroll av uppgifternas korrekthet samt komplettering och 

uppdateringar av dessa kan komma att göras genom avstämning mot privata och offentliga register såsom 

SPAR eller Bolagsverket. 

Vad ingår i behandlingen 

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera, fakturera och hantera betalning av medlemskapet 

hos Bostadsrätterna samt kommunicera med bostadsrättsföreningen som medlem. 

Vi behandlar även dina uppgifter för utskick av tryckt nyhetsbrev. 

Exempel på behandling för att uppfylla rättslig förpliktelse: 

Bokföringsskyldighet. Vi behandlar personuppgifter som förekommer i verifikationer och annan 

räkenskapsinformation (bokföringsunderlag) för att fullgöra vår bokföringsskyldighet.  

GDPR. Vi behandlar personuppgifter för att tillgodose enskildas rättigheter som registrerade enligt GDPR 

(ex. rätt till information). 

Lagen om ekonomiska föreningar. Uppgifter som enligt lagen ska föras i medlemsförteckning. 

Vilka personuppgifter vi använder 

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter och uppgifter som behövs för administration av medlemskapet samt 

betalningshistorik (uppgifter om utställda fakturor, betalningar och eventuella betalningsdröjsmål). 

Därtill behandlar vi namn, adress, eventuellt telefonnummer och e-postadress. 

För bokföringen använder vi uppgifter som förekommer i dokument som utgör bokföringsunderlag 

(exempelvis fakturor och avtal). För att uppfylla rättigheter enligt GDPR använder vi kontaktuppgifter 

såsom namn, e-postadress eller telefonnummer, och i vissa fall personnummer. Uppgifter som enligt lagen 

om ekonomiska föreningar ska föras i medlemsförteckning. 

Vilken laglig grund vi stödjer oss på 

Rättslig förpliktelse. 

För utskick av tryckt nyhetsbrev gäller berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade 

intresse av att skicka nyhetsbrev till din bostadsrättsförening. Föreningen kan när som helst avsäga sig det 

tryckta nyhetsbrevet.  


