Skicka din begäran via e-post eller brev enligt
kontaktuppgifterna nedan.

KONTAKT

AB Familjebostäder
Org.nr 556035-0067
E-post: dso@familjebostader.com
Besök: Hammarby Fabriksväg 67
Kundservice: 0770-814 814

AB Familjebostäder
Att: Dataskyddsombud
Box 92100
120 07 Stockholm

Begäran om registerutdrag

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Enligt artikel 15 i förordningen har du rätt att få information om och hur
vi behandlar dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
REGISTERUTDRAGET INNEHÅLLER:

•
•
•
•
•
•

Ändamålet med behandlingen.
De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller
ska lämnas ut.
Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller,
om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om
varifrån dessa uppgifter kommer.
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

De uppgifter du lämnar i samband med denna begäran kommer att behandlas av Familjebostäder.
Uppgifterna kommer att raderas 12 månader efter att begäran inkommit till oss. För att snabbare
hantera din begäran, vänligen fyll i uppgifterna nedan. Vi kan komma att behöva kontakta dig för
ytterligare information.
För- och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Telefon dagtid

E-post

Jag som begär ett registerutdrag (kryssa i det alternativ som stämmer för dig):

☐ … är hyresgäst hos Familjebostäder ☐ … har varit hyresgäst hos Familjebostäder
☐ … är inte och har aldrig varit hyresgäst hos Familjebostäder. Jag har varit i kontakt med er
i detta sammanhang och vid denna tidpunkt:

OBS. Om du lämnar känsliga personuppgifter (t ex ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning) om dig själv i fältet ovan samtycker
du till att Familjebostäder behandlar dessa för att kunna tillgodose din begäran om registerutdrag. Dessa uppgifter
raders 12 månader efter att begäran inkommit.
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UTLÄMNANDE AV REGISTERUTDRAG

Vi kontaktar dig när registerutdraget är klart, senast en månad efter att din begäran inkommit. Om
du har elektroniskt BankID kan du få tillgång till registerutdraget digitalt. En länk till
registerutdraget kommer då att mejlas till dig. Om du inte har BankID behöver du kvittera ut
registerutdraget personligen på vårt huvudkontor på Hammarby Fabriksväg 67. Du behöver visa
legitimation (svenskt körkort/pass/nationellt id) vid besöket.
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