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Information gällande hur Utveda Samfällighetsförening behandlar personuppgifter enligt gällande 

lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679), Dataskyddsförordningen. 

Ytterligare information finns på https://www.dataskyddsinspektionen.se . 

• De personuppgifter som hanteras är namn, mantalsskrivningsadress, adress i Utveda, 

fastighetsbeteckning i Utveda, telefonnummer samt mejladress. Vissa uppgifter är 

nödvändiga för debitering av samfällighetsavgift andra är viktiga för att snabbt få ut 

information.  

• Vid ägande av en fastighet inom Utveda Samfällighetsförening behöver man vara medlem i 

föreningen då avgifter tas ut för gemensamma intressen i området. Medlemskap sker med 

automatik då man registreras hos Lantmäteriet som ägare av fastighet inom Utveda. 

Uppdatering sker 4 gånger per år. 

• Ändamålet med att registrera dessa uppgifter är att Samfälligheten skall veta vem som äger 

viss fastighet så att samfälligheten kan skicka ut kallelser till årsmöte, städdagar, 

inbetalningskort gällande samfällighetsavgift. I övrigt för att Samfälligheten ska ha möjlighet 

att kontakta en fastighetsägare för att skydda dennes eller närboendes intresse, om något 

inträffar med dennes fastighet av allvarligare art. Fastighetsägaren kan välja om denne vill ha 

information från föreningen via post eller mejl. 

• Fastighetsägare inom Utveda Samfällighet kan: 

o När som helst begära ut uppgift om vad som är registrerat gällande denne i 

föreningens register.  

o När som begära rättelser av registrerade uppgifter gällande denne. 

o Begäran görs via föreningens mejl utveda@gmail.com 

• Registrerade personuppgifter finns tillgängliga enbart för föreningens styrelse och 

adjungerad administratör inom föreningen. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med 

föreningens redovisningsbyrå och IT-administratör (Matriset AB org.nr F10794750-4). 

Uppgifterna finns lagrade där lösenord krävs för åtkomst. Registrerade uppgifter lämnas inte 

ut till obehöriga.  

• Utveda Samfällighetsförening är noga med att skydda varje registrerad individs uppgifter så 

att dennes rättigheter tillgodoses. 

• Vid försäljning av fastighet inom Utveda Samfällighetsförening så avregistreras samtliga 

uppgifter gällande den fastighetsägare som sålt sin fastighet så fort samfälligheten fått 

kännedom om försäljningen och samfälligheten verifierat försäljningen med säljaren samt att 

senaste samfällighetsavgiften är betald. Detta görs enklast till föreningens mejl 

utveda@gmail.com. Per 1 maj 2019 kommer uppgift om ny fastighetsägare per automatik 

från Lantmäteriet i och med att föreningen har en nystartad IT-tjänst hos Matriset AB. 

• Ny fastighetsägare kan till föreningens mejladress anmäla om vederbörande vill registrera 

sitt telefonnummer eller mailadress eller inte. Dessa uppgifter kommer inte per automatik. 

• Transaktionsuppgifter behåller Samfälligheten enligt Bokföringslagen. 

• Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. 
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• Registrerade personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående ej heller till tredje 

land utanför EU/EES. 

• Registrerade personuppgifter finns endast tillgängliga enligt ovan så länge en fastighetsägare 

äger en eller delar av en fastighet inom Utveda Samfällighetsförening, och maximalt ett år 

efter att nya ägandet registrerats. 

 

Styrelsen 


