
Var finns mina personuppgifter? 
I enlighet med GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 finns detta 
behandlingsregister för alla personuppgifter som samlas in.  

Om du är medlem i BRF Sörbyängens Centrum så hanteras dina 
personuppgifter av ansvariga för bostadsrättsföreningens organisation, 
funktion och service. Alla som äger en bostadsrätt i föreningen är 
medlemmar. Om du bor i någon av föreningens bostadsrätter och är över 18 
år är du också automatiskt medlem i KHF Påängen, även om du inte äger 
lägenheten. Som boende i föreningen hanteras vissa av dina personuppgifter 
på basilikan.se som är BRF Sörbyängens Centrum och KHF Påängens egen 
hemsida på nätet. Ett separat register för hantering av låstaggar finns också.  

 1

Dataskyddsförordningen: GDPR 
Hur och varför dina personuppgifter samlas in, sparas och 
gallras i BRF Sörbyängens Centrum, KHF Påängen och på 

basilikan.se

INFORMATION TILL ALLA BOENDE I BRF SÖRBYÄNGENS CENTRUM 14 MAJ 2018

GDPR 
innehåller regler om 
hur man får 
behandla 
personuppgifter.  

GDPR ersätter 
Personuppgifts-
lagen: PuL 
från 25 maj 2018. 

För vem gäller 
GDPR? 
GDPR gäller för alla 
som behandlar 
personuppgifter, 
både när man själv 
bestämmer över 
behandlingen som 
personuppgifts-
ansvarig och när 
man utför den på 
uppdrag av någon 
annan som 
personuppgifts-
biträde. 
datainspektionen.se 

EKONOMISK 
FÖRVALTNING 

Riksbyggen

1
FASTIGHETS-
FÖRVALTNING 

Egeryds

2
REGISTER FÖR 
LÅSTAGGAR + 
BASILIKAN.SE 
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http://basilikan.se
http://basilikan.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/
http://basilikan.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/


Varför hanteras och 
lagras mina 
personuppgifter? 
Kort sagt, för att det behövs. En 
bostadsrättsförening behöver ha ett 
register över sina medlemmar både för 
att kunna att kunna utföra service och 
för att medlemmen t.ex. ska kunna ha 
bevisad rätt att rösta vid 
föreningsstämmor. Detsamma gäller 
kollektivhusföreningen. 

Nedan följer en lista på de ställen där dina 
personuppgifter lagras. Vilka personuppgifter 
som lagras beskrivs också såväl som hur de 
gallras. Tänk på att det är medlemmen som 
ansvarar för uppgifternas riktighet. Alla boende 
som fyllt 18 år i BRF Sörbyängens Centrum 
måste meddela respektive ansvarig om 
förändringar av personuppgifter eller 
boendestatus. 

Register för låstaggar 
Hanterar och lagrar: Namn, adress och 
lägenhetsnummer 
Syfte: Kunna administrera låstaggar  
Gallras: Vid flytt  
Ansvarig: Ordförande i BRF 

”Tänk på att det är 
medlemmen som ansvarar 
för uppgifternas riktighet.” 

basilikan.se 
Har flera olika funktioner. Gallrar uppgifter vid 
information om flytt om inget annat uppges. 
Huskatalogen 
Hanterar och lagrar: Namn, lägenhetsnummer, 
adress, telefonnummer (Särskilt samtycke krävs 
för att registrera barn i hushållet)  
Syfte: Medlemsregister för 
Kollektivhusföreningen Påängen, samt lista för 
att förenkla kommunikation mellan grannar 
Ansvarig: Webbansvarig basilikan.se 
 
Bokningskalendern  
Hanterar och lagrar: Namn  
Syfte: Kunna administrera bokningar inom KHF  
Gallras: efter max 2 år i januari (ex bokningar 
under 2017 gallras i januari 2019)  
Ansvarig: Bokningsansvariga och webbansvarig 

Register över registrerade användare på 
basilikan.se  
Hanterar och lagrar: Namn, lägenhetsnummer, 
adress, e-post (telefonnummer är valfritt)  
Syfte: Ge tillgång till hemsidans funktioner och 
service, samt kunna radera konton och 
kommentarer vid flytt  
Ansvarig: Webbansvarig på basilikan.se
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INFORMATION OM HUR DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS I BRF SÖRBYÄNGENS CENTRUM 14 MAJ 2018

EXTERNA FÖRVALTARE SOM ERHÅLLER MEDLEMSREGISTER FÖR 
SERVICE ÅT BRF SÖRBYÄNGENS CENTRUM ÄR 

Egeryds fastighetsförvaltning 

Riksbyggen ekonomisk förvaltning 

Kontakta dem om du vill veta mer om hur de hanterar dina personuppgifter.  

Biträdesavtal mellan BRF Sörbyängens Centrum och externa förvaltare finns. 

http://basilikan.se
http://basilikan.se
http://basilikan.se

