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JT2 Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
JT2 samfällighetsförening (717907-6943) nedan kallat JT2 är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter som sker inom ramen för samfällighetens verksamhet,
JT2 förvaltar de gemensamma anläggningarna som hör till fastigheterna Hammarby/Smedby 1:80 1:105 samt 2:147 - 2:201, d v s samtliga fastigheter på Ane-, Ägir- och Sleipnervägen i Upplands
Väsby kommun.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att JT2 ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för ändamål kopplade till att
förvalta samfälligheten.
JT2 är skyldigt enligt LAG (1973:1150) OM FÖRVALTNING AV SAMFÄLLIGHETER att
upprätthålla en debiteringslängd som omfattar de fastighetsägare som omfattas av samfälligheten.
JT2 behandlar också medlemmars frivilliga uppgifter för att upprätthålla en distributionslista för att
kunna distribuera information rörande JT2 till dess medlemmar genom e-postutskick.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Debiteringslängden är endast tillgänglig för styrelsen men finns alltid utskriven vid JT2 ordinarie
årsstämma för den enskilde medlemmens egna kontroll och avstämning.
Distributionslistan för e-postutskick hanteras av ”MailChimp” men den registrerade informationen
hanteras av varje enskild uppgiftslämnare.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
JT2 har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom
verksamheten.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Debiteringslängd

Rättslig förpliktelse

Distributionslista

Samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
JT2 kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som medlem i JT2 har du rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är
under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift
utifrån administrativa kostnader.
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Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•
•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna
behandlas
• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som
väger tyngre än den enskildes intresse
• Om personuppgifterna har behandlats olaglig
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil
i ett socialt nätverk
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen
för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om hur JT2 behandlar personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du
styrelsen.
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