Värderingsbyråns Integritetspolicy
Integritetspolicy
Vi på Värderingsbyrån har upprättat en integritetspolicy som beskriver hur dina
personuppgifter hanteras och skyddas.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som lagras inom Värderingsbyrån?
Värderingsbyrån med organisationsnummer 556720–5678 är personuppgiftsansvarig
för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker
på ett lagligt sätt.
Vilka uppgifter samlar vi in?
I samband med visat intresse för någon av våra tjänster samlar vi in uppgifter som
du själv lämnar. Uppgifterna består vanligtvis av fastighetsbeteckning, namn,
(alternativt företagsnamn och kontaktperson), adress, telefonnummer och
mailadress.
Värderingsbyrån kan också tillhandahålla uppgifter när vi anlitas som
uppdragstagare, vid anmälan till aktiviteter som vi arrangerar och i samband med
jobbansökan.
I de fall Värderingsbyrån anordnar aktiviteter för kunder eller har
informationsutskick får samtliga i våra kontaktlistor information om hur
personuppgifter hanteras.
I samband med uppdrag samlar Värderingsbyrån in uppgifter från offentliga
register. Detta kan till exempel vara fastighetsinformation från Lantmäteriet. Vi kan
också erhålla information från icke-offentliga register, som uppgifter från
bostadsrättsföreningar.
Vad är syftet med att vi samlar in uppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom värdering och
analys. Vi erbjuder även tjänster och rådgivning inom bostadsrättsbildning och
hyressättning. Uppgifter som samlas in behövs för att fullfölja avtal. Våra kunder
finns såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn.

På vilken grund samlar vi in uppgifter?
Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående
som berör relationen mellan Värderingsbyrån och dig som kund:
Avtal
-

Då du har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Värderingsbyrån som kräver
behandling av personuppgifter, till exempel anställningsavtal.

Rättslig förpliktelse
-

Det finns lagar eller regler som gör att Värderingsbyrån måste behandla vissa
uppgifter i sin verksamhet. Bokföringslagen är ett exempel på detta.

Intresseavvägning
-

Då vårt intresse av behandling av personuppgifter väger tyngre än ditt
integritetsintresse, som exempelvis e-mailhantering och uppgifter om
kontaktpersoner på företag.

Samtycke
-

Då du själv samtyckt till att spara personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Värderingsbyrån sparar inte uppgifter längre än vad ändamålet för behandlingen
avser. Vid uppdrag sparas personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag
eller avtal.
Om kontakt sker med Värderingsbyrån via e-mail behandlas namn, e-mailadress
samt eventuella andra personuppgifter som lämnas. Behandlingen sker eftersom
Värderingsbyrån har ett berättigat intresse av att besvara ditt e-mail och fortsätta
kommunikationen om du önskar. Värderingsbyrån gallrar personuppgifter i form av
e-mail efter ett år. Om du lämnat personuppgifter i e-mail som Värderingsbyrån inte
bett om och inte heller behöver förbehåller vi oss rätten att omedelbart radera emailet.
Information som behövs för bokföring sparas enligt gällande lagar.

Delar vi dina personuppgifter?
Värderingsbyrån är restriktiv med att dela personuppgifter med externa parter.
Däremot kan vi lämna ut personuppgifter till eventuella tjänsteleverantörer för att vi
ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att dela information
inom Värderingsbyrån då det bedöms som nödvändigt.
Uppdateringar till denna policy
Denna policy kan komma att uppdateras och den uppdaterade versionen publiceras
på denna webbsida.
Hur du kan kontakta oss
Du som kund hos Värderingsbyrån kan när som helst ta kontakt via telefon eller mail
för att avsluta utskick som skickas vid aktiviteter av olika slag.
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din
information, så kan du kontakta oss:

Värderingsbyrån
Tel: 0480–42 00 90
Mail: info@varderingsbyran.se

