
 
 
Information till medlem i Brf Erikshus om behandling av personuppgifter, GDPR 
De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelse- eller överlåtelseavtal och 
beviljats medlemskap i Brf Erikshus kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen 
ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. 
  
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra lägenhets- och medlemsförteckning samt annat som hör till 
den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma 
att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av 
bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk. Dina person-
uppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag 
som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.  
 
Samtycke om behandling av personuppgifter utöver de som föreningen måste föra enligt gällande 
lagstiftning. 
Bostadsrättsföreningen Erikshus, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen mer känd som GDPR. 
De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla utöver de som föreningen måste föra enligt 
gällande lagstiftning är bl.a. 
 
•E-postadresser  •Köpeskilling för bostaden  •Innehavare av nycklar/extranycklar 
•Telefonnummer  •Tidigare adresser   •Information kring andrahandsuthyrning 
•Kontaktuppgifter närstående 
 
Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem i föreningen. 
Uppgifterna kan också komma att användas för att den valberedning som eventuellt 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 styrelsen i föreningen. 
  
Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer enbart vara åtkomliga för styrelse-
medlemmarna förutom förnamn, efternamn, lägenhetsnummer och telefonnummer som av informationsskäl 
kommer delas i vissa fall. Var god meddela styrelsen för det fall du inte vill så ska ske. 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 via post/ e-post styrelsen@erikshus.se. 
 
Jag samtycker till att Bostadsrättsföreningen Erikshus behandlar personuppgifter om mig i enlighet med 
ovanstående och har tagit del av informationen. Detta papper skrivs under och lämnas/skickas snarast till  
styrelsens brevlåda Brf Erikshus, Erikstorpsgatan 10 B, 217 54 Malmö. 
  
Ort och datum ....................................................................  
 
Medlems namnunderskrift     Medlems namnunderskrift 
 
............................................................ .....................................................................  
 
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
 
.....................................................................  ..................................................................... 


