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Integritetspolicy 

Högsäters Fiber Ekonomisk Förening värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå 

av dataskydd. I denna integritetspolicy kan du hitta information om hurföreningen samlar in, 

använder och sparar din personliga information samt vilka rättigheter du haroch hur du kan göra 

dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i 

föreningens behandling av dina person-uppgifter. Du är välkommen att kontakta föreningen vid 

eventuella frågor. 

Personuppgiftsansvarig 
Högsäters Fiber Ekonomisk Förening, org.nr.769625–5913, är personuppgiftsansvarig för behandling 

av våra medlemmars och anslutnas personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på 

lagligt sätt, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.  

Behandlingarna listas i tabellen förteckning av personuppgiftshantering längre ned på denna sida. 

Högsäters Fiber Ekonomisk Förening rätt att behandla personuppgifter 
När personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig samt för att uppfylla de 

krav som finns från lagar och förordningar. Dina personuppgifter används av föreningen och 

föreningens personuppgiftsbiträden; redovisningsbyrån, kommunikationsoperatörer och underhålls-

entreprenörer. Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi 

inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.  

Högsäters Fiber Ekonomisk Förening vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för 

marknadsföringsändamål till tredje part utanför föreningen.  

Registerutdrag och rättigheter 
Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta Högsäters Fiber Ekonomisk 

Föreningenligt kontaktuppgifterna på föreningens hemsida.  

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter om dig vi 

behandlar. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehållauppgift om namn 

och personnummer. Detta behövs för att säkerställa att uppgifterna lämnas ut till rätt person. Om du 

anser att en uppgift är felaktig, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära rättelse.  

Hur skyddas personuppgifterna?  
Högsäters Fiber Ekonomisk Förening vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet 

med dataskyddsförordningen, personuppgiftslagen och etablerade riktlinjer för 

informationssäkerhet. Det innebär i praktiken att föreningen har rutiner och regler för dataskydd. 

Integritetspolicy kan ändras och den senaste versionen går alltid att hitta på vår hemsida.  

Referenser/vidare läsning?  
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen kan du läsa mer hos Datainspektionen.  

Kontaktuppgifter 
Hittar du på Högsäters Fibers hemsida. 

http://hogsatersfiber.se/ 

 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/
http://hogsatersfiber.se/
http://hogsatersfiber.se/
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Förteckning av personuppgiftshantering 
 

Medlemsansökan 
Information Format Användning Lagringstid  

Namn 
Personnummer  
Adress 
Fastighetsbeteckning 
Mailadress 
Telefonnummer  
Kundnummer  

Pappersformat hos styrelse 
Excel hos redovisningsbyrån  

 

För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden   
 
Som kundregister för  
fakturering  

Avtalstid eller  
Tills utträde  
+ 10 år 
 

 

Abonnemangsavtal 
Information Format Användning Lagringstid  

Namn 
Personnummer  
Adress 
Fastighetsbeteckning 
Mailadress 
Telefonnummer  

Excel hos styrelse 
Excel hos redovisningsbyrån  
Register hos tjänsteleverantör 

För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden  

Avtalstid eller  
Tills utträde  
+ 10 år 
 

 

Anslutningsavtal 
Information Format Användning Lagringstid  

Baseras på 
medlemsansökan 

Pappersformat i bankfack  För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden   

Avtalstid eller  
Tills utträde  
+ 10 år 

 

Markupplåtelseavtal 
Information Format Användning Lagringstid  

Namn 
Personnummer  
Adress 
Fastighetsbeteckning  

Pappersformat i bankfack  
Excel hos styrelse 

 

För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden   
För anmälan lantmäteriet 

Ingen gräns  
 

 

Överlåtelseav andel 
Information Format Användning Lagringstid  

Namn 
Personnummer  
Adress 
Fastighetsbeteckning 
Mailadress 
Telefonnummer  
Kundnummer  

Pappersformat i bankfack 
Excel hos styrelse  

 

För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden   
 

Avtalstid eller  
Tills utträde  
+ 10 år 
 

 

Begäran av utträde  
Information Format Användning Lagringstid  

Baseras på 
medlemsansökan 

Pappersformat i bankfack 

 
För att kunna fullfölja avtal 
och åtaganden   

10 år 
 

 

 


