
   

INFORMATION TILL DIG – BEHANDLING AV DINA 
PERSONUPPGIFTER INOM KF FASTIGHETER 

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER 
Denna informa+on följer +ll dig där dina uppgi4er behandlas av KF Fas+gheter. Vi på KF fas+gheter 

värnar om din integritet och arbetar kon+nuerligt med aA förbäAra skyddet för dina personuppgi4er. 

Sy4et är aA ge mer detaljerad informa+on om varför och hur vi behandlar dina personuppgi4er.  

KF Fas+gheter är ansvarig för hur dina personuppgi4er behandlas. Det kallas enligt lagen aA man är 

personuppgi4sansvarig.  

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER 
Den främsta källan +ll personuppgi4er är när du lämnar uppgi4er om dig själv i samband med 

kontakt med oss eller när du deltar på olika evenemang och invigningar vilka arrangeras av KF 

Fas+gheter. Exempel på personuppgi4er är namn, personnummer, e-postadress, 

mobiltelefonnummer. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik eller på annat säA dokumentera 

kommunika+onen med dig eller diA deltagande i olika ak+viteter relaterat +ll KF Fas+gheter. 

Dina personuppgi4er används där vi inhämtar diA uAryckliga samtycke eller +llvaratar räAsliga 

förpliktelser. Dina personuppgi4er samlas i huvudsak in genom: 

• Namn 

• E-postadress  

• Telefonnummer 

• Eventuell företags+llhörighet 

• Användarnamn på sociala medier (endast vid kommunika+on på sociala medier) 

• Annan informa+on du väljer aA lämna +ll oss. 

VILKA VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED 
Dina personuppgi4er kan komma aA delas med andra bolag och föreningar inom Koopera+onen eller 

med externa samarbetspartners och leverantörer. All utlämning kommer aA ske enligt lag och dina 

personuppgi4er kommer inte aA användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi 

säkerställer även aA dina personuppgi4er hanteras lagligt och korrekt om de överförs +ll externa 

samarbetspartners utanför EU/EES-området. 

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR 
All informa+on som vi samlar in har en koppling +ll aA KF Fas+gheter kommer aA medverka i 

egenskap som arrangör av invigningen av eA show-room i Backaplan.  

Materialet kan komma aA publiceras på webbplats, i marknadsföringssy4e eller vid utskick av 
nyhetsbrev. 

   



   

SÄRSKILT OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR 
MARKNADSFÖRING 
Du kan få nyhetsbrev eller annan informa+on om våra eventuella förmåner och ak+viteter. Vi 

kommer aA spara vilken informa+on du fåA och hur du agerat. 

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automa+serade beslut +llämpas, som kan få 

räAsliga följder eller som innebär aA du påverkas i betydande grad på liknande säA. Vi kommer inte 

aA använda dina personuppgi4er på deAa säA utan aA informera dig i förväg och om nödvändigt 

inhämta diA samtycke. 

Ändamål Laglig grund

Administra+on: 

• Föra medlemsregister för nyhetsbrev. 

• Administra+on av nyhetsbrev. 

• Skicka nyhetsbrev med erbjudanden och 

informa+on via e-post som du har 

anmält aA du vill ha. 

• Kommunicera med dig som kontaktar 

oss via epost, telefon, vår hemsida eller 

sociala medier. 

• Ta bilder/filmer på event för aA 

publicera på våra sociala medier.

Samtycke 

För aA ingå och fullgöra avtal med dig genom aA 

inhämta diA uAryckliga samtycke. 

• Marknadsföring av KF fas+gheters 

tjänster genom nyhetsbrev. 

• Skicka erbjudanden och 

even+nbjudningar.

Intresseavvägning och samtycke 

Intresseavvägning, där vårt beräVgade intresse 

är aA marknadsföra våra tjänster samt 

samtycke.

Analys av verksamheten och ak+viteter i sy4e 

aA: 

• FörbäAra och anpassa våra tjänster 

• Skicka marknadsundersökningar eller 

utvärderingar +ll dig som deltagit i 

någon av våra tävlingar eller events. 

Intresseavvägning 

Intresseavvägning, där vårt beräVgade intresse 

är aA kunna bedriva en kostnadseffek+v 

verksamhet.

   



   

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER 
Vi sparar dina personuppgi4er så länge de är nödvändiga för ändamålet, exempelvis för aA uppfylla 

eA lagkrav, däre4er tas uppgi4erna bort eller aviden+fieras.  

Om du anmält dig för nyhetsbrev kommer vi fortsäAa aA skicka nyhetsbrev +ll dig +ll dess aA du 

avregistrerar dig eller annars ber oss aA sluta skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst tacka nej +ll 

marknadsföring från oss. 

DINA RÄTTIGHETER 
Enligt Dataskyddsförordningen har du som får dina personuppgi4er behandlade hos oss vissa 

lagstadgade räVgheter i rela+on +ll de personuppgi4er vi hanterar om dig. Du har räA aA få +llgång 

+ll dina personuppgi4er, räA +ll räAning och radering och räA aA invända mot behandling t.ex. 

direktmarknadsföring. All informa+on om hur du nyAjar dina lagstadgade räVgheter hiAar du här. 

Du har räA aA klaga på vår behandling av dina personuppgi4er +ll en behörig +llsynsmyndighet. 

Behörig +llsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, www.IMY.se. 

VEM DU KONTAKTAR 
Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgi4er kan du all+d kontakta vårt 

Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller frågor om hur vi hanterar dina personuppgi4er. 

Dataskyddsombud 

Maja Stojanovic 

Dso@kf.se 

   

https://www.coop.se/Globala-sidor/Om-webbplatsen/personuppgifter/rattigheter/
mailto:Dso@kf.se
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