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Under vissa omständigheter har den registrerade rätt att bli bortglömd. Föreningen är 
skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:   

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för  

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 
samtycket  

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter 
sig att uppgifterna behandlas  

• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom 
ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte 
finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse  

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt  

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet  

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 
skapar en profil i ett socialt nätverk  

Skyldighet att informera andra personuppgiftsansvariga 
Om föreningen har offentliggjort personuppgifter och enligt ovanstående 
förutsättningar är skyldig att radera personuppgifterna, ska föreningen med beaktande 
av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, 
inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som 
behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera 
eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 

Undantag till rätten att bli bortglömd: 
Rätten att bli bortglömd ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är 
nödvändig av följande skäl: 

• För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  

• För att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning.  

• För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet.  

• För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål, i den utsträckning som rätten att 
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bli bortglömd sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av 
syftet med den behandlingen.  

• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rutin för Radering 
☐  Säkerställ att begäran är skriftligen och underskriven av den registrerade 

alternativt med e-signatur 

☐  Protokollför begäran 

☐  Stäm av mot behandlingsregister och i förekommande fall lämna vidare 
begäran till berörda personuppgiftsbiträden  

☐  Innan radering kan ske måste föreningen ta ställning till om radering ska ske 

☐  I de fall då Riksbyggen är personuppgiftsbiträde kontaktar den av styrelsen 
utsedd kontaktperson Riksbyggens kundtjänst för att utföra radering 

☐  Den utsedda kontaktpersonen får ett kvitto från kundtjänst som protokollförs 
på att raderingen är utförd 

☐  Kvitto på radering skickas från kundtjänst till bostadsrättsinnehavaren/ 
hyresgästens folkbokföringsadress, fysiskt eller via digital brevlåda. 
Innehåller det känsliga uppgifter ska det, om det skickas fysiskt, skickas i 
rekommenderat brev. Om begäran kommer in elektroniskt ska den 
registrerade också kunna begära att få ut information elektroniskt 

☐  Där personuppgiftsbiträde saknas raderas uppgifter utan onödigt dröjsmål 
med stöd av behandlingsregistret i de fall det är tillämpligt: 

o Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades 
in för 

o Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne 
återkallar samtycket 

o Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde 
motsätter sig att uppgifterna behandlas 

o Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker 
inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning 
och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes 
intresse 

o Om personuppgifterna har behandlats olagligt  

o Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

o Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med 
att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Tänk på att det kan finnas flera olika personuppgiftsbiträden, det är därför viktigt att 
inhämta vilka rutiner för radering som finns hos dem.  
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