
 
 
 
 
 
 
 

Integritetspolicy för behandling av anhörigas 
personuppgifter 
Vi på Balder värnar om din integritet och arbetar kontinuerligt med att förbättra skyddet för 
dina personuppgifter. I den här policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när 
du är registrerad som anhörig till en av våra anställda.  

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva 
dina rättigheter som beskrivs under rubriken ”Dina rättigheter i förhållande till vår 
personuppgiftsbehandling” är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@balder.se. 

Personuppgiftsansvarigt bolag 
Det bolag som är arbetsgivare till den person som registrerat dig som anhörig är 
personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. De bolag inom Balder-
koncernen som kan vara aktuella som arbetsgivare framgår av bilaga 1. 

Personuppgifter som vi behandlar 
En av våra anställda har angett dig som anhörig kontaktperson. Vi behandlar därför dina 
personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig om något skulle hända vår anställde 
som du är anhörig till, t.ex. en olycka, plötslig sjukdom eller om vi inte får tag i vår anställde 
om denne vid upprepade tillfällen uteblivit från arbetet. De personuppgifter vi behandlar om 
dig är de uppgifter som vår anställde, tid efter annan, uppger till oss, d.v.s. ditt namn och 
telefonnummer. 

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter? 
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är 
nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig i 
händelse av en nödsituation i förhållande till vår anställde. Om du vill veta mer om hur vi har 
gjort denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi behandlar endast dina personuppgifter under den tid som du är angiven som anhörig till en 
av våra anställda. Detta innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter om och när 
anställningsförhållandet med vår anställde upphör. Vi kommer att radera dina 
personuppgifter tidigare än så om vår anställde avanmäler dig som anhörig eller om du 
invänder mot vår behandling. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Vi delar dina personuppgifter med bolag inom vår koncern och med våra samarbetspartners 
och leverantörer på det sätt som vi beskriver nedan.  

Personer på vår HR-avdelning har tillgång till dina uppgifter i ett behörighetsstyrt system. 
Även din chef och vissa andra personer i chefsposition har tillgång till dina personuppgifter. 
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För att ha ett fungerande IT-system och för att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt 
sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina 
personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.  

Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES  
De IT-leverantörer som vi använder oss av kan komma att överföra personuppgifter utanför 
EU/EES. Detta görs om det finns stöd för överföringen enligt EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR). Det innebär att överföringen kan grundas på exempelvis EU-kommissionens beslut 
eller standardavtalsklausuler med kompletterande säkerhetsåtgärder. 
Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES är du 
välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna 
integritetspolicy. 

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling 
Du har vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva 
dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i början av den 
här policyn.  

Rätt till tillgång 
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter samt rätt att få 
tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, till exempel ändamålen med 
behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även 
rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Rätt till rättelse och invändning mot behandling 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade (exempelvis om du 
har bytt telefonnummer) samt rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 
 
Du kan när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en 
intresseavvägning. Om vi kan uppvisa att våra legitima intressen för behandlingen väger 
tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter eller om vår behandling sker 
för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk kan vi komma att fortsätta vår 
behandling trots din invändning. 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om:  

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller 
behandlats för;  

• du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för oss att fortsätta 
med behandlingen;  

• personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller  
• personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas 

av. 
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Rätt till begränsning av behandling 
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:  

• du bestrider att personuppgifterna är korrekta (begränsningen gäller dock endast 
under den tid under vilken vi kontrollerar om uppgifterna stämmer eller inte);  

• behandlingen är olaglig samt att du motsätter dig att personuppgifterna raderas och 
istället begär en begränsning av uppgifternas användning;  

• du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 
trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för det angivna syftet med 
behandlingen; eller  

• om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade 
intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade intresse av 
att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Rätt att klaga 
Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till en behörig 
tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. 

 
 

______________________ 
 

 
Integritetspolicyn fastställdes av Balder den 29 oktober 2021. 
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Bolag som kan vara aktuella som arbetsgivare 
 

Balder Prasolit AB 556791-7363 
Bovista Bergsjön KB 969690-1140 
Bovista Sweden AB 556776-4468 
Bovista T&U AB 556695-0456 
Bovista Västerås AB 556684-7066 
Din Bostad i Botkyrka AB 556712-7658 
Din Bostad i Gävle AB 556701-3437 
Din Bostad i Helsingborg AB 556679-8392 
Din Bostad i Karlstad AB 556701-2603 
Din Bostad i Norrköping AB 556701-2637 
Din Bostad i Skövde AB 556741-0021 
Din Bostad i Stockholm AB 556701-2587 
Din Bostad i Sundsvall AB 556701-3452 
Erik Selin Fastigheter 
Göteborg AB 556668-0103 
Fastighets AB Balder 556525-6905 
Rosengård Fastighets AB 559085-4708 
Masmästaren Dalarna HB 916463-3001 
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