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Information till medlemmar om GDPR 

Från 25 maj 2018 gäller nya regler för hantering av personuppgifter (GDPR). 

GDPR står för General Data Protection Regulation och träder i kraft inom hela 

EU 25 maj 2018 (svenska Dataskyddsförordningen, förkortas DSF). GDPR 

avser lagring och hantering av personuppgifter. Förenklat är det en uppgradering 

av den svenska personuppgiftslagen (PuL) 

Bostadsrättsföreningar måste föra register över sina medlemmar. Enligt 

bostadsrättslagen ska viss information om medlemmar registreras, som namn, 

postadress och datum på tillträde. Dessa uppgifter hanteras huvudsakligen, via 

avtal om personaluppgiftsbiträde, av vår förvaltare RB-fastighetstjänst. Där 

hanteras också olika typer av hyresavtal till exempel hyra av garage eller p-plats, 

hyra av däckhotell eller hyra av förråd. Via Certego har föreningen motsvarande 

hantering av tjänster som avser utnyttjande av tvättstuga och föreningslokal. 

Brf Stormen har också ett eget, frivilligt register, byggt på medlemsregistret, där 

medlemmar som vill ha sin information från styrelsen digitalt via e-post anmäler 

sin e-postadress till föreningen och får information via den. Medlemmar med 

särskilt behov av information via papper kan, efter anmälan, få information 

skriftligt. Övriga hänvisas till föreningens hemsida http://www.stormen.se/ , där 

informationen också läggs ut. Medgivande om att lämna ut e-postadress till 

föreningen för att få information kan ses som ett medgivande enligt GDPR att 

adressen får användas för information från Brf Stormen. Men lagkravet går 

längre, varför bifogade blankett bör lämnas in till vicevärd underskriven. 

Medgivande om utlämnande av e-postadress, eller anmälan om ändring av e-

postadress sker av medlem genom anmälan till vicevärd.  

Brf Stormen har ett behandlingsregister för hantering av frågor enligt GDPR, 

där det framgår vilka personuppgifter föreningen behandlar och vilka 

personaluppgiftsbiträden (huvudsakligen vår förvaltare RB-fastighetstjänst) som 

sköter vår hantering, samt hur gallring och uppdatering av föreningens 

personuppgifter ska ske.  

Medlem har alltid rätt att ta del av de behandlingar där deras personuppgifter 

förekommer och har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. För dessa frågor 

ansvarar vicevärd.  

För Brf Stormen 

Björn Bylund 

Ordförande  

http://www.stormen.se/
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Skriftligt samtycke om behandling av personuppgifter 

utöver de som föreningen måste föra enligt gällande 

lagstiftning.  
 

Brf Stormen, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen och annan 

gällande integritetslagstiftning.  

 

De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla utöver de som 

föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är idag e-postadresser. 

Eventuellt andra uppgifter som telefonnummer kan tillkomma i framtiden. 

 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig 

som medlem i föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att 

den valberedning som utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift.  

 

Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras 

över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela 

vicevärd. Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer 

enbart vara åtkomliga för styrelsen och dess personuppgiftsbiträden. 

 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas 

och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig 

omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan 

också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas eller begära att vissa 

av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke. 

Kontakta då vicevärd.  

 

Jag samtycker till att Brf behandlar personuppgifter om mig i enlighet med 

ovanstående.  

Ort och datum .....................................................................  

 

Medlems namnunderskrift               Medlems namnunderskrift  

 

.................................................................... ............................................................ 

Namnförtydligande                Namnförtydligande  

 

..................................................................... ........................................................... 


