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Bostadsrättsföreningen Solkoster, BRF Solkoster, är en kollektivt ägd anläggning öppen påsk till
första november, där medlemmarnas engagemang är viktig för dess framtid. På föreningens
hemsida www.solkoster.se finns matnyttig information om Sydkoster samt Solkoster. Vår hemsida
visar bland annat vad vi gör, ser ut samt information om att köpa respektive hyra våra lägenhetsoch båtandelar och hur de ser ut samt tillgänglighet, priser och hyrespriser.
Vi har även en öppen Facebooksida där information läggs ut, Brf Solkoster Fritidsboende.
BRF Solkoster har i samband med den nya Europiska dataskyddsförordningen GDPR (General
Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, sett över hur vi hanterar och
behandlar våra medlemmars personuppgifter inom BRF Solkoster och i vilket syfte de sparas och
arkiveras.
För BRF Solkoster är det viktigt att medlemmarna känner sig trygga med vilken information vi
hanterar och varför. Därför är vi också öppna med vilka uppgifter vi registrerar, hur vi använder
och eventuellt delar eller publicerar dessa uppgifter.
BRF Solkoster har följande information rörande medlemmen som sparas hos BRF Solkoster, dels
i vårt bokningsssystem samt i excelfiler för uppföljning av försäljningar, byten och återlämnade
lägenheter samt medlemmar som slutar respektive blir nya i föreningen:
Lägenhetsandel och båtandel kopplade till vecka och medlemmens namn, adress,
telefonnummer, personnummer, e-postadress och i förekommande fall bankuppgifter,
då förmedlingstillstånd insänts, finns tryggt förvarade och kommer aldrig säljas vidare.
Namn och adress för att eventuellt skicka fakturor. E-postadress kommer användas
på sikt, då alla inte har angivet denna, endast för att skicka ut information till
medlemmen.
Motsvarande uppgifter, förutom bankuppgifter, finns hos vår förvaltare Riksbyggen där namn,
adress används för att kunna skicka ut fakturor på årsavgifter.
Personuppgiftsansvarig: BRF Solkoster (716408-5412)
Dataskyddsombud.........: Christer Prinzell
Personuppgiftsbiträden: Styrelsen
Om ni har frågor gällande vår Personuppgiftspolicy är ni välkomna att kontakta vår BRF
Solkosters styrelse på styrelsen@solkoster.se, ange ”Personuppgiftspolicy” i ämnesraden,
frågan och vem som frågar.
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