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AMF Fastigheter AB, organisationsnummer 556552-7420, (”AMF Fastigheter”)
är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom vår verksamhet. Vi tar seriöst på den 
personliga integriteten vilket innebär att vi alltid behandlar dina personuppgifter
ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet samt i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning och EU:s Dataskyddsförordning GDPR. 

Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få 
reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 

Vårt fokus är att värna om privatpersoners integritet och att minimera alla integritetsrisker 
i vår verksamhet. Vårt GDPR-arbete omfattar inte i enlighet med uttalanden i GDPR
Beaktandesats 14behandling av rena kontaktuppgifter till juridiska personer.
 
Denna integritetspolicy gäller för AMF Fastigheters verksamhet, inklusive verksamhet i 
våra dotterbolag, samt för de fastigheter och handelsplatser som förvaltas av AMF
Fastigheter. Den beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och här kan du också läsa om 
vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina
rättigheter gällande.

Vad är personuppgifter?
 
Personuppgifter är alla uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en fysisk, nu 
levande person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara ett namn, en 
e-postadress, ett telefonnummer, en postadress och ett födelsedatum.
Bild- och filmsekvenser är också en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på 
bilden. Platsdata och IP-adresser kan utgöra andra exempel på personuppgifter.
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Vi behandlar bland annat följande personuppgifter i vår verksamhet;

Uppgifter om hyresgäster eller om potentiella hyresgäster i någon av våra fastigheter 
(inklusive hyra av privatbostad eller garageplats), i den mån dessa hyr av oss i egenskap av 
privatperson eller enskild näringsidkare. Dessa personuppgifter är nödvändiga för att vi 
skall kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden.

Besökare i våra digitala kanaler kan komma att behöva lämna personuppgifter som t. ex 
namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. Även tekniska data kan
komma att samlas in från besökare i sociala kanaler men då sker detta enbart enligt
gällande cookiepolicy; www.amffastigheter.se/om-cookies/.

Vi har ofta event på våra handelsplatser eller inom våra fastigheter. Dessa event kan vi 
filma eller fotografera för olika marknadsföringssyften som tex PR-aktiviteter,
produktfotograferingar, reklamkampanjer och liknande.  I den mån människor syns på 
filmer eller foton ser vi till att dessa inte går att känna igen eftersom vi ”blurrar” deras
ansikten.  Inför fotografering eller filmning informerar vi alltid i förväg så att du skall 
kunna avstå från att vara med.

När du kommunicerar med AMF Fastigheter via våra plattformar i sociala medier, (det 
vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) lämnar du 
personuppgifter som AMF Fastigheter kan komma att ta del. Se gärna över dina privata 
inställningar när du är aktiv på sociala medier så att du kan hindra externa aktörer från 
att få tillgång till din privata profil.

När du lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter 
från AMF Fastigheters webbsidor eller anmäler dig till evenemang som AMF Fastigheter 
anordnar lämnar du namn, telefonnummer och i förekommande situation mailadress 
som vi behöver för att kunna kommunicera med dig.

När du deltar i tävlingar eller annan marknadsföring via post, mejl och sms/mms lämnar 
du också namn, telefonnummer och i förekommande situation mailadress som vi behöver 
för att kunna kommunicera med dig.

Uppgifter om arbetssökande behandlar vi för att kunna administrera
rekryteringsprocessen och i denna del har vi en separat personuppgiftspolicy: https://
www.amffastigheter.se/globalassets/media/dokument/integritetspolicy/200504---in-
tegritetspolicy-amff-arbetssokande.pdf

Uppgifter om konsulter behandlar vi när konsultuppdrag är nödvändiga i vår verksamhet.                    
I förekommande fall när konsulten bedriver sin verksamhet i enskild firma omfattas 
dennes personuppgifter av vårt GDPR-ansvar; https://www.amffastigheter.se/globalas-
sets/media/dokument/integritetspolicy/200504---integritetspolicy-amff-konsulter.pdf
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För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

AMF Fastigheter behandlar bara personuppgifter om vi har laglig grund för det. Det kan 
finnas olika lagliga grunder till att vi får behandla dina personuppgifter; tex först och 
främst för att kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden men även, när så krävs, när vi 
måste följa gällande lagstiftning och myndighetskrav. 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål 
och bara så länge vi har laglig grund för behandlingen. Andra lagar och andra förordningar 
kan dock föreskriva olika tider för hur länge en personuppgift får sparas och vi följer alltid 
gällande speciallagstiftning och praxis rörande gallring och rensning av personuppgifter i 
verksamheten.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

AMF Fastigheter värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga 
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån 
obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas bara av de av våra anställda som tilldelats specifik 
behörighet att ta del av personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. AMF Fastigheter 
kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra uppdrag åt oss, tex 
för att hjälpa oss med marknadsföring eller med viss teknik eller med IT-system.
Utförandet av dessa tjänster kan innebära att AMF Fastigheters samarbetspartners får 
tillgång till dina personuppgifter. Dessa tredje parter undertecknar dock alltid
sekretessavtal och/eller personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa en hög 
skyddsnivå avseende våra personuppgifter. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till 
andra om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller
myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter som vi alltid måste 
tillgodose dig på bästa sätt. Du kan läsa mer om dem nedan och vill du ha hjälp av oss 
rörande dessa rättigheter kontaktar du oss enklast via dataskydd@amffastigheter.se

Insyn och registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt få ut ett registerutdrag som ger dig information om vilka av 
dina personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur länge vi sparar dem, samt 
vilka som tar del av dem och vilka aktörer vi eventuellt delar dem med.
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Ändra uppgifter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga
personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade. Det kallas också “rätten att bli 
bortglömd”. I dessa fall ska AMF Fastigheter utan onödigt dröjsmål radera uppgifterna. 
Under vissa förutsättningar har du också rätt att invända mot hur dina personuppgifter 
behandlas

Föra över uppgifter
Du har rätt att under vissa förutsättningar begära att få dina personuppgifter överförda 
till en annan personuppgiftsansvarig, s k dataportabilitet. Detta under förutsättning att 
överföringen är teknisk möjlig och kan ske i elektroniskt format.

Klagomål
Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina
uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har i uppdrag att se till att AMF Fastigheter behandlar
personuppgifter i enlighet med gällande lagar, regler och praxis. Om du vill utnyttja någon 
av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas 
vänligen kontakta oss enligt nedan;

AMF Fastigheter AB

113 88 Stockholm

dataskydd@amffastigheter.se

Ändring av denna integritetspolicy

AMF Fastigheter kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna
integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på 
AMF Fastigheters webbsida.

Senast uppdaterad: 2020-09-20
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