Hur vi på Trabo, Trahem och Trabo Årjäng behandlar dina personuppgifter:
Personuppgiftsanvarig samt kontaktuppgifter:
Trabo, Trahem eller Trabo Årjäng AB
Stigbergsgatan 23
582 45 Linköping

När du söker lägenhet hos oss:
För att administrera din ansökan behöver vi behandla de personuppgifter du lämnar, samt kolla UC och
referenser. Detta gör vi för att kunna göra en adekvat bedömning om du som sökande uppfyller de krav vi ställer
på våra hyresgäster.
Det är endast den som ansvarar för eventuellt ingående av hyresavtal som har tillgång till dina personuppgifter.
Uppgifterna sparas ett år från ansökan inkommit, tills du fått ett avslag eller tills du informerar oss om att du vill
bli borttagen från vår kö.
Du har som sökande rätt att begära tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter som vi har gällande din
ansökan. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter och har rätt till dataportabilitet
(begäran att personuppgifter skall överlämnas till annan part). Du som sökande har rätt att inge klagomål till
Datainspektionen.

När du har ett pågående hyresavtal:
När du har ett hyresavtal med oss behandlar vi de personuppgifter vi har fått av dig (namn, adress, telefonnummer
och personnummer). Vid skriftligt samtycke till autogiro även bankkontonummer. I enstaka fall även uppgifter
gällande betalningspåminnelser och störningsanmälningar.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och
avtalspart.
Vi kan komma att behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och personuppgiftsbiträden. Våra
personuppgiftsbiträdens behandling av era personuppgifter är reglerade i avtal för att säkerställa att dina
personuppgifter inte ska förstöras, förändras, tappas bort, röjas eller kommas åt av obehörig. Samt inte behandlas
i tredje land utan ett reglerande avtal.
Vi lagrar endast de uppgifter vi behöver och bara så länge som det behövs för att följa gällande lagstiftning samt
för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.
Du har som avtalspart rätt att begära tillgång till och rätta dina personuppgifter som vi har lagrade. Du kan också
invända mot vår behandling av dina personuppgifter och har rätt till dataportabilitet (begäran att personuppgifter
skall överlämnas till annan part). Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om vi har någon personuppgift gällande dig som är grundad i att du har gett ditt skriftliga samtycke, har du rätt
att återkalla det.

När du flyttar från oss:
När du flyttat ut från oss, alla skulder är reglerade och inga övriga rättsliga anspråk finns tar vi bort alla dina
personuppgifter från våra pärmar och datasystem.

