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1. SYFTET MED DENNA DATASKYDDSPOLICY
Örebroporten Fastigheter AB (”Örebroporten”) värnar om din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av
dataskydd. Vi vill att du som kommer i kontakt med oss ska känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter
till oss. Vi har tagit fram denna dataskyddspolicy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning, däribland EU:s
dataskyddsförordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Dataskyddsförordningen reglerar hur företag och
organisationer ska behandla personuppgifter. Vi följer Dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner
kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och
rättigheter.
Genom denna dataskyddspolicy vill vi förtydliga hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter. Syftet med
dataskyddspolicyn är att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dina
personuppgifter, varför vi behandlar personuppgifter, vilka principer som genomsyrar vår behandling av
personuppgifter, hur vi får tillgång till personuppgifter, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter, vilka
som kan få ta del av dina personuppgifter samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.
1.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är enligt Dataskyddsförordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar
fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt
med hänvisning till ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
1.2 Vad faller inom ramen för ”behandling” av personuppgifter?
En behandling är enligt Dataskyddsförordningen en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
1.3 Var kan jag läsa mer?
Tillsynsmyndighet för att se till att Dataskyddsförordningens bestämmelser följs är Integritetsmyndigheten. Du kan
besöka myndighetens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling där du också hitta
Dataskyddsförordningen i dess helhet.
2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Här följer några exempel på personuppgifter vi behandlar för att kunna fullgöra våra förpliktelser. De
personuppgifter vi behandlar är ofta något av det nedanstående:
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•

•
•
•
•

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det
behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för
att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
Bilder och ljudfiler.
Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem,
exempelvis via kakor (”cookies”).
Personuppgifter som behövs för anställningen eller om du söker en befattning hos oss eller om du
vänder dig till oss med en intresseanmälan för bostads.

3. VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar enbart personuppgifter när vi har laglig grund för behandlingen och när det krävs för att vi ska kunna
fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Vi behandlar i vissa fall personuppgifter för att kunna ge dig bra
service, exempelvis vad gäller felanmälningar, avtal, information, övriga frågor rörande kundservice,
marknadskommunikation och uppföljning. Utöver detta kan vi behandla personuppgifter för utföra kund- och
marknadsanalyser. Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna fullgöra administration rörande våra
befintliga och framtida hyresgäster.
4. VI ÄR ANSVARIGA FÖR ATT DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS PÅ RÄTT SÄTT
Örebroporten Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar, vilket innebär att vi
är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
5. VÅRA PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Här följer de principer vi har och som vi följer vid behandlingen av dina personuppgifter.
•
•
•
•
•
•
•

•

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de
rättsregler som följer av Dataskyddsförordningen och annan gällande dataskyddslagstiftning.
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.
Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
Vi samlar in personuppgifter för uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
De personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta, korrekta, nödvändigt uppdaterade.
Vi behandlar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet.
Vi säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten
behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga
tekniska eller organisatoriska åtgärder.
Vi utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring
riktad mot barn eller minderåriga.
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6. HUR VI FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss kan vi samla in personuppgifter från någon annan, en tredje part.
Vänligen kontakta oss för mer specifik information om vilka personuppgifter som vi samlar in från en tredje part.
Här följer några exempel på hur vi samlar in personuppgifter.
•
•
•
•
•

Du tillhandahåller personuppgifter direkt till oss.
Vi registrerar personuppgifter när du besöker vår hemsida, exempelvis vid felanmälan
Du lämnar personuppgifter till oss när du svarar på enkäter och undersökningar
Du lämnar personuppgifter till oss när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
annat sätt tar kontakt med oss
Personuppgifter registreras när du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier

På vissa av de platser vi förvaltar förekommer kameraövervakning. Vilka dessa platser är framgår av skyltning på
respektive plats. Personuppgifterna som hanteras inom ramen för kameraövervakningen är enbart kopplade till
det som filmas. Syftet med kameraövervakning är att den ska förebygga och förhindra att brott, stöld och
skadegörelse sker samt även bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott.
Kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning för att försvara vårt berättigade intresse av att förhindra
och förebygga brott samt skadegörelse. Det inspelade materialet kan komma att visas upp för en begränsad
grupp bestående av behörig personal samt för vår leverantör som hanterar kamerorna samt bildmaterialet.
Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke
om brott. Bara Polismyndigheten kan begära ut bilder. Inspelat material lagras enbart så länge detta är
nödvändigt för att uppfylla syftet med inspelningen och raderas sedan.
7. DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT
Örebroporten arbetar ständigt med att vidta sådana lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje
enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sked i enlighet med
gällande dataskyddslagstiftning.
I vår organisation har vi rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att
endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver dina personuppgifter för att utföra
sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi strävar vi alltid efter att använda de minst integritetskänsliga
uppgifterna i fall där det finns möjlighet till valfrihet.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat
antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.
Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan
innebära en risk för din integritet och dina personuppgifter.
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8. NÄR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med
och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är så kallade personuppgiftsbiträden för oss, vilket innebär
att de behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi upprättar alltid
personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden, i vilka våra personuppgiftsbiträden garanterar
säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav. När personuppgifter
delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål förenliga med ändamålet för insamlingen.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra parter än till våra personuppgiftsbiträden, om du inte har samtyckt
till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vi vidarebefordrar,
säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.
Om personuppgifter lämnas ut till ett land utanför EU/EES säkerställer vi att en sådan överföring är laglig och att
våra säkerhetskrav följs vid behandlingen. Vi lämnar inte ut personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen
anges i denna policy.
9. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
Örebroporten är ett helägt kommunalt aktiebolag och ägs av Örebro kommun. Därför omfattas Örebroporten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi hämtar in från
någon annan, som huvudregel är offentliga. Det betyder i sin tur att vi har en skyldighet att lämna ut
personuppgifter om någon begär att ta del av handlingar där uppgifterna finns. Undantaget är om
personuppgifterna eller handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
10. DINA RÄTTIGHETER
Du har omfattande rättigheter vad gäller hur vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande
dataskyddslagstiftning. I det följande går vi igenom dessa rättigheter.
101 Rätt till radering
Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för
de ändamål för vilka de samlats in. Vi kan dock behöva spara dem för att uppfylla skyldigheter i lag.
10.2 Rätt till begränsning
Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
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10.3 Rätt till rättelse
Vi strävar alltid efter att alla personuppgifter vi behandlar ska vara korrekta. Du kan begära att dina
personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att
komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.
10.4 Rätt till tillgång
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om just du vill veta vilka
uppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till dem. Om vi mottar en sådan begäran från dig kan vi
komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
10.5 Rätt till dataportabilitet
Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till
exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som
behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du
samtyckt.
10.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra förpliktelser enligt lag eller avtal samt
så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.
11. SYNPUNKTER
Om du har några frågor gällande denna dataskyddspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår behandling
av dina personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan.
11.1 Kontaktuppgifter till Örebroporten Fastigheter AB
Verkställande direktör Jeanette Berggren
Tfn: 019-676 22 30
E-post: info@orebroporten.se
Adress: Örebroporten Fastigheter AB, Box 33520, 701 35 Örebro
11.2 Kontaktuppgifter till Örebroporten Fastigheter AB:s dataskyddsombud
Dataskyddsombud Amanda Kristoffersson
Tfn: 019-21 22 06
E-post: amanda.kristoffersson@orebro.se
Adress: Örebro kommun, Box 30 000, 701 35 Örebro
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12. FÖRÄNDRINGAR AV DATASKYDDSPOLICYN
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas
publicerad på Örebroportens hemsida.
Denna dataskyddspolicy gäller fr.o.m. 2021-06-01
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