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Särskilda villkor för personuppgiftsbehandling 

för administrativa tjänster inom Fastighetsförvaltning 

 
Tillämpningsområde och struktur 

Dessa särskilda villkor för personuppgiftsbehandling reglerar, tillsammans med Allmänna villkor för 
personuppgiftsbehandling vid tillhandahållande av administrativa tjänster inom Svenska kyrkan (”Allmänna 
villkor för personuppgiftsbehandling”), rättigheter och skyldigheter för å ena sidan registrerade organisatoriska 
delar av Svenska kyrkan (stift, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter samt församlingar), (“Enheten”), och å 
andra sidan Göteborgs stift (”Stiftet”), när Stiftet för Enhetens räkning behandlar personuppgifter inom ramen för 
den administrativa tjänsten för fastighetsförvaltning (“Fastighetstjänsten”). Tillsammans med Allmänna villkor 
för personuppgiftsbehandling utgör dessa villkor Biträdesavtalet avseende Fastighetstjänster, till vilket Parterna 
blir bundna genom att träffa överenskommelse därom, vanligen i samband med att avtal om anslutning till 
Fastighetstjänsten ingås. 

Definitioner som återfinns i dessa särskilda villkor, ska ha samma innebörd som i Allmänna villkor för 
personuppgiftsbehandling, om inte annat framgår av dessa villkor.  

Behandling av personuppgifter 

Nedan beskrivs hur Stiftet behandlar personuppgifter inom ramen för Fastighetstjänsten.  

Ändamål  
Ändamålet är att uppfylla avtalet om Fastighetstjänsten och på så sätt biträda Enheten att uppfylla sina 
fastighetsförvaltande åtaganden. 

Plats för behandling av personuppgifterna 

Inom EU/EES. 

Informationssäkerhet 
Vid var tid gällande version av Stiftets informationssäkerhetspolicy. 
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Kategorier av registrerade och personuppgifter 

FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Tjänst Typer av 

registrerade 

Typer av 

personuppgifter 

Typ av 

behandling 

Hantering av lokalförsörjning Anställda Namn, 
personnummer, 
adress, 
inloggningsuppgifter 

Lagring, radering 

Hantering av administrativ teknisk förvaltning Anställda Namn, 
Inloggningsuppgifter 

Lagring, radering 

Hantering av fastighetsekonomi Anställda Inloggningsuppgifter Lagring, radering 

Energi och miljö Anställda Inloggningsuppgifter Lagring, radering 

    

Beställarstöd och ramavtal Anställda Namn, 
Inloggningsuppgifter 

Lagring 

 


