
 

 

Information om behandling av personuppgifter 

 

Personuppgiftsansvarig 

Styrsö Fastighetsägareförening 

Box 31, 430 84 Styrsö  

E-post: info@styrsofastighet.se 

Org. Nr: 857201-6692 

 

När du är medlem i Styrsö Fastighetsägareförening (”SFF”) behandlar SFF dina 

personuppgifter som vi vill informera dig om.  

SFF kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som krävs för ditt 

medlemskap.  

- Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighet på Styrsö som du äger, 

personuppgifter kopplade till debitering av årsavgift och avgift vid uthyrning av 

maskiner och verktyg m.m.  

Ändamålet med behandlingen är att administrera, hantera och följa upp ditt 

medlemskap i SFF och att administrera uthyrning av maskiner och verktyg. SFF sparar 

dina personuppgifter endast under den period som du är medlem hos SFF. SFF lämnar 

inte ut dina personuppgifter till någon tredje part om inte detta skulle vara nödvändigt 

på grund av en rättslig skyldighet enligt lag eller SFFs särskilda avtal med dig.  

SFF behandlar dina personuppgifter med stöd av det avtalsförhållande som anses 

föreligga mellan dig och SFF genom ditt medlemskap i SFF samt i vissa fall SFFs 

berättigade intresse av att ha kontaktuppgifter till dig. SFF vidtar givetvis lämpliga 

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.  

SFF följer självklart de rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta 

innebär att du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina 

personuppgifter, att begära information, begränsning, rättelse och/eller radering av de 

personuppgifter som behandlas och att du kan ha rätt att begära att SFF överför dina 

personuppgifter till annan part. Du har även rätt att i förekommande fall inge klagomål 

till Datainspektionen för behandlingen av dina personuppgifter.  

Om du önskar mer information om SFF:s personuppgiftsbehandling är du välkommen 

att kontakta oss. Kontaktansvarig inom styrelsen för frågor om 

personuppgiftsbehandlingen är Lars Melin som du når på telefon 0702-99 10 82 eller 

lars.melin@styrks.se. 
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