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Integritetspolicy avseende hantering av personuppgifter 
Denna policy är uppdaterade i första hand för bolaget SFK Estate Markets 
Services, men används även av övriga bolag inom samma koncern med 
anledning av införandet av dataskyddsförordningen GDPR 
 
 
SFK Estate Market Services AB värnar om den enskildes behov av personlig 
integritet genom att; 

- inneha ett branschregister med fastställda ändamål, för marknadsföring 
och i syfte att underlätta kontakter i näringslivet 

- behandla adekvata och relevanta personuppgifter om fysiska personer som 
är befattningshavare och som redan offentliggjorts genom matriklar, hos 
Bolagsverket, genom SCB, m fl offentliga källor eller som genom sitt 
arbete anmälts direkt till SFK Estate Market Services AB 

- att genom allmänna villkor eller användaravtal säkerställa enskild individs 
samtycke till lagring och hantering av dennes personuppgifter i enlighet 
med verksamhetens olika syften 

- inneha en aktiv Nix funktion, d.v.s. varje registrerad äger rätt att avböja 
direktmarknadsföring 

- kräva att DM-utskick med personuppgifter som inhämtas från SFK Estate 
Market Services AB alltid anger SFK Estate Market Services AB som 
adresskälla 

- inte lämna ut uppgifter om SFK Estate Market Services AB misstänker att 
dessa kan komma att användas i strid mot av SFK Estate Market Services 
AB fastställda ändamål, och därigenom eller på annat sätt kan skada den 
enskildes integritet 

- informera aktivt om behandlingen av personinformation på enkäter, direkt 
genom egna och andras DM-utskick och indirekt genom annonser och på 
Internet 

- ha en hög och modern teknisk säkerhet vid behandlingen av 
personuppgifter 

- inneha en snabb och effektiv kundservice för att uppdatera, rätta uppgifter 
som SFK får kännedom är felaktiga,  

- blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga 
- inneha rutiner för behandlingsutdrag och om så är korrekt även förstöra 

personuppgifter som inte kan anses uppfylla kraven för 
kontaktinformation till lagstadgad funktion och som på annat sätt görs 
tillgängligt via en offentlig källa 
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- att varje annan part som på uppdrag av SFK hanterar information som 
faller under GDPR skall skriva på ett Personuppgiftsbiträdesavtal 

- samtliga anställda har tagit del av Datainspektionens guide för småföretag 
avseende tillämpning av GDPR som finns på 
https://www.datainspektionen.se/Documents/Dataskydd%20-
%20B%C3%A4ttre%20regler%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20f%C3
%B6retag.pdf    

- ha en årlig genomgång av egna rutiner och avtal utifrån uppfyllande och 
tillämpning på dataskyddsförordningen GDPR 

- ha utsett ett eget dataskyddsombud som är registrerat hos 
Datainspektionen personuppgiftsombud 
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