INFORMATION OM

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA SYD

GDPR
Hur vi behandlar
personuppgifter

Denna information kan du få kostnadsfritt en
gång om året. För att få informationen skickar
du in en underskriven begäran om information
till oss

Vi använder personuppgifterna till att
kommunicera med ägare av eldstad för att
kunna fullgöra vårt kommunala uppdrag,
kunna tillställa förelägganden och förbud till
rätt person, framställa rättvisande statistik till
våra uppdragsgivare inom kommunal
förvaltning samt att ge en god service till
fastighetsägarna.

Du kan skicka din begäran till
Sotningsdistriktets huvudkontor
(Skorstensfejarmästarna Syd AB, PUL 26,
SoftCenter 3, 372 25 Ronneby). Eftersom
begäran ska vara undertecknad måste du
skicka den i pappersform.

I första hand använder vi uppgifterna inom vår
egen verksamhet men vi kan också utbyta
information med olika samarbetspartners, till
exempel räddningstjänst, försäkringsbolag,
banker och fastighetsmäklare.
Personuppgiftsansvarig är
Skorstensfejarmästarna Syd AB. Vi kommer
inte att använda dina personuppgifter för
direktmarknadsföring.

Du kan alltid vända dig till vår kundtjänst om
någon personuppgift är felaktig eller
ofullständig
eller om du har några andra frågor om
behandlingen av dina personuppgifter.

Vår rätt att behandla uppgifterna

Exempel på personuppgifter är:
personnummer, namn, adress,
fastighetsbeteckning, kundnummer eller IPnummer. Observera att personnummer inte är
en känslig personuppgift utan behandlas i
samma kategori som t ex namn och adress.
Den information vi har i vårt register som
berör personer med skyddad identitet förvaras
skild från annan information och hant3eras
alltid med särskild aktsamhet.

Det ligger i samhällets intresse att sotning och
brandskyddskontroll fungerar som det ska och
eftersom det är en sådan samhällsviktig och till
och med lagstiftad funktion är det tillåtet för
oss att behandla uppgifterna. En person som är
registrerad i något av våra register har rätt att
få sina uppgifter raderade om det inte finns
något behov att behålla dessa. Den registrerade
måste då kontakta oss och begära att
informationen raderas. Om vi fortfarande har
behov av uppgifterna som till exempel av
bokföringsjuridiska skäl eller kommunens
berättigade intresse av sotningsverksamhetens
kontrollbok, kan uppgifterna inte raderas.

Dina rättigheter

Inkommande post och e-post

Din kommun är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som görs i
Sotningsdistriktets verksamhet.
Personuppgifter hos Sotningsdistriktet
behandlas på olika sätt beroende på inom
vilken verksamhetsgren behandlingen görs. Du
har rätt att få veta vilka personuppgifter som
rör dig som Sotningsdistriktet behandlar.

Post som inkommer till Skorstensfejarmästarna
Syd AB, som handlar om lagstadgade
förrättningar, är allmän handling. Det innebär
att om massmedia eller allmänheten begär att
få ta del av innehållet har de rätt att få det. Den
som fått del av en sådan information kan
därefter fritt dela eller publicera den.
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