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Policy för behandling av personuppgifter i 
Akademiska Hus AB 

 
Sammanfattning 

 Akademiska Hus Aktiebolag, nedan kallat Akademiska Hus, ska behandla 

personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. 

 Akademiska Hus ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med vid var 

tidpunkt gällande lagstiftning, såsom personuppgiftslagen och kommande 

dataskyddsförordning.  

 Akademiska Hus ska säkerställa att det inte i något fall förekommer en risk för 
kränkning av den personliga integriteten.    

 

Behanding av personuppgifter 

Inledning och syfte 
Denna policy beskriver hur Akademiska Hus ska behandla personuppgifter i enlighet med 
vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning. Policyn är avsedd att fungera som vägledning för 
Akademiska Hus tillämpning av gällande lagstiftning inkluderande genomförandet av 
dataskyddsförordningens bestämmelser som träder i kraft den 25 maj 2018.  
 
Omfattning 
Policyn omfattar Akademiska Hus och dess verksamhet. Det ankommer på Akademiska 
Hus att fastställa ändamålen med personuppgiftsbehandlingen samt säkerställa tillräcklig 
säkerhet och besluta om närmare rutiner kring densamma. Avsteg från denna policy får 
endast göras om det finns stöd i lagstiftning. 
 
Bakgrund 
Akademiska Hus kan inom ramen för sin verksamhet komma att behandla 
personuppgifter. För att skydda de registrerades personuppgifter och för att skydda de 
registrerade från integritetskränkande behandling ska personuppgiftslagen, 
dataskyddsförordningen och annan vid var tid gällande lagstiftning på området tillämpas.  
 
Riktlinjer 
 
Personuppgiftsansvar 
Akademiska Hus är som regel personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet och ska således fastställa 
ändamålen för respektive behandling av personuppgifter. Akademiska Hus kan överlåta 
behandlingen av den faktiska personuppgiftsbehandlingen till exempelvis anställda men 
kan aldrig överlåta personuppgiftsansvaret.  
 
Akademiska Hus ska tillse att samtliga medarbetare har den kunskap som är nödvändig 
för en korrekt behandling av personuppgifter. Akademiska Hus ska också säkerställa att 
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det finns administrativa, tekniska och organisatoriska rutiner för behandling av 
personuppgifter inom verksamheten.  
 
Personer och/eller bolag utanför Akademiska Hus organisation kan komma att behandla 
personuppgifter på uppdrag av Akademiska Hus. Vid sådan behandling ska 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med respektive personuppgiftsbiträde. Vid 
upprättande av sådant avtal ska nödvändig hänsyn tas i det enskilda fallet till det ansvar 
som personuppgiftsbiträdet ska svara för gentemot Akademiska Hus utifrån den 
riskbedömning som gjorts.    
 
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen   
Akademiska Hus ska, innan bolaget samlar in personuppgifter från den enskilde eller på 
annat sätt inhämtar personuppgifter från andra källor, fastställa ändamålet eller 
ändamålen med behandlingen. Akademiska Hus får endast behandla personuppgifter i 
enlighet med fastställda ändamål som har kommunicerats med den enskilde. 
 
Laglig grund 
Akademiska Hus ska säkerställa att bolaget har laglig grund för all behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten. För det fall samtycke från den 
registrerade krävs för att behandlingen ska vara tillåten enligt personuppgiftslagen eller 
dataskyddsförordningen, ska Akademiska Hus upprätta rutiner för att säkerställa att 
sådant samtycke inhämtas i varje enskilt fall.     
 
Information till registrerade 
Akademiska Hus ska informera den registrerade om den behandling av personuppgifter 
som sker avseende registrerad i enlighet med personuppgiftslagens respektive 
dataskyddsförordningens regler. 
  
Om personuppgifter samlas in direkt från den registrerade ska Akademiska Hus informera 
den registrerade när personuppgifterna erhålls. Om Akademiska Hus istället på annat sätt 
inhämtar personuppgifter från andra källor ska Akademiska Hus senast inom en rimlig 
period efter att personuppgifterna erhållits, dock senast inom en månad, lämna 
information till den registrerade. Om Akademiska Hus inhämtar personuppgifter från 
andra källor i syfte att använda dem för kommunikation med den registrerade ska 
Akademiska Hus senast vid tidpunkten för den första kommunikationen med den 
registrerade lämna information till den registrerade. Om Akademiska Hus inhämtar 
personuppgifter från andra källor och ett utlämnande till annan mottagare kan förutses, 
ska Akademiska Hus senast när personuppgifterna lämnas ut första gången lämna 
information till den registrerade.  
 
Akademiska Hus ska upprätta rutiner för att säkerställa att rätt information lämnas till den 
registrerade samt att informationen lämnas i rätt tid. 
 
Akademiska Hus ska ha information på sin hemsida som – utöver lagenliga krav – tydligt 
redogör för behandlingen av personuppgifter i den löpande verksamheten. Akademiska 
Hus ska vidare ha information på sitt intranät som redogör för behandlingen av 
personuppgifter avseende bolagets personal. Informationen ska präglas av öppenhet i 
enlighet med de krav och det syfte som getts uttryck för genom dataskyddsförordningen. 
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Gallring 
Akademiska Hus ska spara personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att 
uppfylla bolagets ändamål med behandlingen i varje enskilt fall. Därefter ska 
personuppgifterna gallras. Närmare gallringsprinciper, som stämmer överens med 
tillämplig lagstiftning och praxis, ska tas fram för de personuppgifter som behandlas.  
Akademiska Hus ska informera den registrerade om hur länge personuppgifterna sparas 
hos Akademiska Hus. 
 
Säkerhetsåtgärder 
Akademiska Hus ska, vid bedömningen av vilka tekniska och organisatoriska åtgärder 
som är lämpliga att vidta för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i 
enlighet med denna förordning, särskilt beakta behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för 
fysiska personers rättigheter och friheter. 
 
Register över personuppgiftsregister  
Akademiska Hus ska föra ett register över den behandling av personuppgifter som utförs 
inom ramen för verksamheten och under bolagets ansvar. Registret ska uppfylla vid var 
tidpunkt gällande krav och ska löpande uppdateras.   
 
 
 


