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SFK:s rutiner vid förfrågan från dig som enskild över vilken 
information som vi eventuellt har lagrade i våra databaser, 
system eller tjänster 
 
Dessa rutiner 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 
 
För mer information kring vilken typ av information som SFK har i sina system 
och syftet därtill kan utläsas i bolagets Integritetspolicy och i vår 
Personförteckning över vilka som är ansvariga för hanteringen av 
personuppgifter samt vilket typ av densamma. 
 
Vi har ett registrerat Dataskyddsombud, Fredrik Tamm, som kan nås via 
fredrik.tamm@genua.se  

Vid begäran om utlämnande av registerutdrag e dyl 
Att ställa frågan vilken information vi eventuellt har i våra system avseende dig 
sig själv som frågeställare är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina 
rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina 
personuppgifter inom 30 dagar, som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom 
rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi 
förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller 
begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd. 
 

Säkerställande av utlämning till rätt frågeställare och aktuell information 
För att respektera att information inte lämnas ut till fel person skickar vi 
antingen ut registerutdrag med REK till bokföringsadressen på mottagarens 
bekostnad alternativt att personen kommer till vårt kontor för att identifiera sig 
och på plats erhålla motsvarande information. Är begäran elektroniskt framförd 
kommer informationen att skickas på elektroniskt vis tillbaka efter säkerställd 
identifiering av dig som frågeställare. 
 
 
Stockholm den 25 maj 2018 
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