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Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver hur Skolfastigheter i Stockholm AB
(i fortsättningen kallad ”SISAB”) med organisationsnummer 556034–
8970 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra
dina rättigheter gällande.
Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka
ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på dataskydd@sisab.se.
Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter
till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att
dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
SISAB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter
som du lämnar via vår fel- och skadeanmälan eller intresseanmälan på vår hemsida.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med
tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
I samband med en fel- och skadeanmälan för förskola eller skola samlar vi in och
behandlar följande personuppgifter:









Namn
Kontraktsnummer
Förskola eller skola
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
e-postadress
Information om ärende

I samband med en intresseanmälan för långtidsförhyrning av lokaler för
utbildningsändamål samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:











Företag eller organisation
Organisationsnummer
Namn
Gatuadress
Postadress
Telefonnummer
e-postadress
Verksamhet
Information om lokalönskemål

I samband med felanmälan för kunder samlar vi in och behandlar följande
personuppgifter:





Företag eller organisation
Namn på lokalansvarig eller kontaktperson
Kontraktsnummer
Information om ärende

I samband med lediga tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:







Förnamn
Efternamn
e-postadress
mobiltelefonnummer
Kön
Födelseår, frivilligt

Filuppladdningar av




CV
Personligt brev
Valfri bilaga
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Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Ändamål

Laglig grund

Kategorier av personuppgifter



För att fullgöra
administrera,
utveckla och leverera
våra tjänster samt
tillhandahålla
support

Fullgörande av våra
kontraktuella åtaganden
gentemot dig










För att försäkra oss
om att lagkrav
efterlevs såsom lagen Rättslig förpliktelse
om
offentlighetsprincipen

Tillsätta lediga
tjänster

Förarbete till ett
anställningsavtal














Personnamn
Namn på företag eller
organisation
Kontraktsnummer
Gatuadress och postadress
Telefonnummer
e-postadress
Verksamhet
Information om ärende eller
lokalönskemål
Personnamn
Namn på företag eller
organisation
Kontraktsnummer
Gatuadress och postadress
Telefonnummer
e-postadress
Verksamhet
Information om ärende eller
lokalönskemål
Förnamn
Efternamn
e-postadress
mobiltelefonnummer
Kön
Födelseår, frivilligt

Fotografier vid sammankomster och evenemang
I enlighet med tillämpliga lagkrav kan det vara tillåtet att behandla personuppgifter
efter en intresseavvägning. Behandlingen av personuppgifter skall då vara nödvändig
för berättigade intressen samt att den registrerades intresse av skydd för sina
personuppgifter inte väger tyngre.
SISAB tillämpar regeln om intresseavvägning i samband med fotografering av så
kallade mingelbilder. Detta anser vi vara nödvändigt för att vi vid sammankomster och
evenemang skall kunna dokumentera aktiviteten. Detta anser vi vara av ett allmänt
intresse och följer vår målsättning om transparens i all vår verksamhet.
Vid varje dokumentationstillfälle avser vi att tydligt och i förväg (i exempelvis
inbjudan) informera om att mingelbilder kommer att tas samt vart du kan vända dig
om du inte samtycker. I samband med detta kommer även kontaktuppgifter till vårt
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dataskyddsombud att bifogas. Denna dokumentation är kopplad till
dokumentationstillfällets kontext och får inte användas i andra sammanhang.
Vi hanterar mingelbilder såsom på samma sätt som andra fotografier där vi erhållit ett
samtycke. Detta innebär att varje fotograferingstillfälle betraktas som en enhet. Skulle
någon misstycka raderas hela enheten.
Vårt resonemang kring mingelbilder gäller deltagare från och med 18 års ålder. För
barn och ungdomar under 18 år tillämpar vi en striktare bedömning vilket bland annat
innebär att vi alltid kräver samtycke.

Bevakningskameror
I vårt skadeförebyggande arbete för en tryggare miljö använder vi händelsestyrda
bevakningskameror på vissa utvalda fastigheter i syfte att förhindra och minimera
riskerna för anlagda bränder samt minska antalet skadegörelsebrott
(klotter/glaskross). Kamerabevakningen bidrar även till att förebygga annan brottslig
verksamhet och social oro. I det övergripande uppdraget ingår bland annat att
säkerställa att fastigheterna hålls i sådant skick att skolverksamheten kan hållas
igång och att miljön ska kännas trygg för elever, skolpersonal och andra besökare.
Arbetet sker i samverkan med bland annat bevakningsbolag, polis, lokala
brottsförebyggande rådet (Brå) samt personal på förskolor och skolor.

När behandlar vi uppgifter om dig?
Samtliga personuppgifter används för att tillhandahålla och utföra de tjänster SISAB
erbjuder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem
för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna
Integritetspolicy. SISAB kan eventuellt spara uppgifterna längre om de behövs för att
följa lagkrav eller för att bevaka SISAB:s rättsliga intressen vid exempelvis en
pågående juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
SISAB delar endast ut dina personuppgifter till våra underleverantörer i samband
med fel- eller skadeanmälan. I övrigt delar SISAB inte ut dina person-uppgifter till
någon tredje part om du inte skriftligen samtycker gällande detta.

Uppdatering av vår Integritetspolicy
Till följd av uppdateringar på vår hemsida eller ändrad lagstiftning kan vi ibland
behöva uppdatera denna Integritetspolicy. Detta har vi rätt att göra när som helst och
utan föregående meddelanden. På denna sida hittar du alltid den senaste och gällande
versionen.
Vår Integritetspolicy antogs av SISAB:s styrelse den 22 maj 2018 och reviderades den
3 mars 2020.
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Skyddet av dina personuppgifter
SISAB har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar
kontinuerligt för att dessa säkerhetsåtgärder uppdateras för att adressera interna och
externa datasäkerhetshot.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radering
SISAB ansvar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På
din begäran eller på eget initiativ kan SISAB rätta, avidentifiera, radera eller
komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till (registerutdrag), göra en rättelse,
begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan
emellertid begränsas till följd av lagkrav.
A. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag
över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har
även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att
en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan,
kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns
registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare
uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har vidare rätt att i
registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna
punkt.
B. Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran kommer vi så snabbt som
möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
C. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras
så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland
annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du
har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds
kommer behandlingen av dem att begränsas.
D. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära
att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det
ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får
radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som
görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina
personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Målsättningen är att erbjuda dig som
besökare på vår hemsida en bättre användarupplevelse.
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. De sparas på din dator,
telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Cookies hjälper hemsidan komma
ihåg dina inställningar och samla in information till statistik. Detta innebär bland
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annat att du inte skall behöva göra om inställningarna varje gång du besöker
hemsidan eller bläddrar mellan olika sidor.
Det finns olika typer av cookies och det är vanligt att särskilja på funktionscookies och
övriga cookies. Bland de senare återfinns exempelvis analyscookies och
säkerhetscookies. Funktionscookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera
optimalt och används för att spara inställningar såsom språkval eller om uppgifter i
formulär skall vara förifyllda.
En annan indelning av cookies är baserat på om de är varaktiga eller tillfälliga. En
varaktig cookie finns kvar på datorn eller enheten tills du tar bort dem eller de går ut.
En tillfällig, även kallad ”sessionscookie” lagras inte utan försvinner då du stänger din
webbläsare.
SISAB använder varaktiga funktionscookies för att komma ihåg dina val på vår
hemsida vid anpassning av textstorlekar. I de cookies vi använder sparas ingen
personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. SISAB
är inte ansvariga för innehållet och cookies på externa webbplatser som kan
förekomma i länkar på vår hemsida.
Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att kontrollera, blockera och radera
cookies. Detta gör du under inställningar i din webbläsare eller enhet. Vissa
inställningsändringar måste du eventuellt upprepa varje gång du går in på en
hemsida. Vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar om du blockerar eller
raderar cookies.

Kontaktinformation
Har du några frågor om denna Integritetspolicy? Vill du begära ett registerutdrag,
göra en rättelse, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter? Tveka
inta att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på dataskydd@sisab.se.

Skolfastigheter i Stockholm AB

Claes Magnusson
Verkställande direktör
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