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Integritetspolicy i enlighet med GDPR, BrickHouse Bostad AB.  
 
 
Nedan finns den policy som avser samtliga intressenter i vårt register, både de som 
funnits i vårt register före den 25 maj 2018 samt all de som registrerar sig efter den 25 
maj 2018. 
 
Vi på Brickhouse värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att 
vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  
 
Vår rutin är att varje medarbetare hos BrickHouse Bostad som kontaktar en intressent (någon 
som har registrerat sig för bostad eller nyhetsbrev eller på annat sätt kontaktat oss i fråga om 
bostäder), via telefon, i möte eller digital kanal alltid hänvisar till vår webbaserade plattform 
för intresseanmälningar. När en intressent registrerar uppgifter via vår eller någon av oss 
hanterade webbaserade plattformar ingår vi ett ömsesidigt avtal där vi ges möjlighet att 
erbjuda bostäder eller kommunicera bostäder eller annat som rör bostaden med dig. 
Detsamma gäller de som via möten och events skrivit ner sina kontaktuppgifter och lämnat 
till oss, vilka vi fört in i registret. Du kan när som helt skicka ett mail eller brev till oss, om du av 
någon anledning inte vill fortsätta vara med. Då vi givetvis tar bort dig från registret. 
 
Genom din registrering blir du sökbar för oss på Brickhouse Bostad och vi kan erbjuda dig 
bostäder och andra relaterade tjänster.  
 
Vilka personuppgifter samlas in? Du som intressent registrerar själv dina personuppgifter 
via någon av våra digitala plattformar. Via ett formulär där du fyller i kontaktuppgifter och 
dina preferenser för bostäder. Vi använder registret för urval gällande önskade bostäder och 
kan därmed rikta kommunikation till rätt person. 
 
Behandling av personuppgifter. Alla uppgifter ligger lagrade på våra egna plattformar. Och 
samtliga underleverantörer till oss som tillhandahåller system för att hantera uppgifter har vi 
personuppgiftsbiträdesavtal med.  
 
Vem är ansvarig ? Det är BrickHouse Bostad (org.nr 559200-6810) ("BrickHouse", "vi" eller 
"oss") som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina 
personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s 
dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt 
de principer som framgår av denna integritetspolicy.  
 
Har du frågor, funderingar eller inte längre vill vara kvar i vårt register kan du kontakta oss på 
info@brickhousebostad.se 
 
  


