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DATASKYDDSPOLICY   
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Bakgrund  
Nämdö Fiber värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. 
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den 

sammanfattar också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor genom att skriva till 
info@namdofiber.se  

 
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet. Tex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även 
om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (tex. IP-nummer) 

är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som 
sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?  
Styrelsen för Nämdö Fiber Ekonomisk förening, Org.nr: 769625-9022 är personuppgiftsansvarig för 

föreningens behandling av personuppgifter.  

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem, kund eller markägare och för vilka 
ändamål? 
 

Ändamål 

 

Behandling som utförs 

 

Typ av personuppgifter 

 
För att kunna hantera 

beställning/installation/drift  

 
Hantering av medlemskap  

Hantering av fakturering  
Hantering av installation  
Hantering av drift/support 

Hantering av markavtal  
 

 
Namn  

Personnummer  
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, 
e-post och telefonnummer)  

Fakturainformation  
Köpinformation  
Uppgifter om fiberavlämning på 

fastighet  
 

Laglig grund: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden 

enligt medlemsavtal eller markavtal. Om medlemsuppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte 

fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.  

Lagringsperiod: Informationen lagras under tiden för medlemskap respektive markavtalets giltighet. 

När medlemskap eller markavtal upphör måste uppgifterna sparas hos Nämdö Fiber i sju år, enligt 

lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och bokföringslagen (BFL), varefter de makuleras i alla system.  
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Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?  

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån vår 

överenskommelse med dig, hur du använder våra tjänster eller hur vi utnyttjar din mark, kan vi också 

komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in 

från tredje part är följande:  

1) Adressuppgifter och fastighetsuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt 

uppgifter om dig och din fastighet.  

2) Kontaktuppgifter till dig som hämtas från exempelvis Eniro eller dylikt.  

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?  

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med 

företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är i vårt fall ett företag 

som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har 

personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:  

1) Installation (fiberentreprenörer och partner för samförläggning).  

2) Fakturering (vår bokföringsbyrå).  

3) Drift och support (kommunikationsleverantör, tjänsteleverantörer och driftpartner). 

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-

lösningar).  

 

5) Vi delar även dina personuppgifter med vissa organisationer och företag som är självständigt 

personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte 

är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga 

personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:  

- Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det 

enligt lag, vid misstanke om brott eller som underlag till ROT-avdrag.   

- Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).  

- Företag som erbjuder betallösningar (vår bank och andra betaltjänstleverantörer).  

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller 

det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.  

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?  

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-

system finns inom EU/EES.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och för 

att uppfylla både dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om ekonomiska föreningar (LFE) och 

bokföringslagen (BFL).  

 

Vad har du för rättigheter som registrerad? 

Dina rättigheter som registrerad finns utförligt beskrivna på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) 

webbplats, se https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-

registrerades-rattigheter/ Vi följer dataskyddsförordningens regler och sammanfattar här de 
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rättigheter som oftast efterfrågas:  

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Du kan begära att få tillgång till uppgifterna och får då ett registerutdrag. När vi får en begäran om 

registerutdrag kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att genomföra en säker hantering av 

din begäran och se till att informationen lämnas till rätt person.  

 

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga Du också 

rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter som behövs för ändamålet.  

 

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna 

inte längre är nödvändiga, om vi inte längre har berättigat intresse av att behandla uppgifterna eller 

om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns 

legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, tex. på grund 

av lagen om ekonomiska föreningar. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att 

försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer 

vi att blockera personuppgifterna se att de enbart kan användas för det syfte som hindrar den 

begärda raderingen.  

 

 Du har också rätt att l begränsa vår användning av dina personuppgifter och rätt att föra över dina 

uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i vissa fall. 

 

Hur skyddas dina personuppgifter?  

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi 

har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller 

obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att 

vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål ska få tillgång till dem.  

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, skriv till info@namdofiber.se 
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