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Du som köper bostad av Riksbyggen (dvs ej när bostadsrätt 
upplåts av/köps från bostadsrättsförening) 
 

Varför vi behandlar dina uppgifter: Riksbyggen eller av oss utsedd mäklare behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera  

ditt köp av en bostad med äganderätt eller köp av bostadsrätt som överlåts från Riksbyggen (dvs. inte upplåts av bostadsrättsförening) 

Vad ingår i behandlingen Vilka personuppgifter vi använder Laglig grund 

Bostäder med äganderätt. Riksbyggen eller av 

oss utsedd mäklare behandlar dina 

personuppgifter för bokning, tecknande och 

fullgörande av avtal med dig avseende 

nyproducerad bostad med äganderätt. Vi 

behöver bland annat behandla dina uppgifter 

för att färdigställa bostaden, fakturering av 

köpeskillingen och andra kostnader hänförliga 

till bostaden, uppföljning av att betalning sker, 

besiktningar av bostaden, hantering av 

eventuella fel i bostaden och för kontakter med 

dig.  

 

Bostadsrätter som Riksbyggen säljer. Vi eller 

den av oss utsedde mäklaren behöver behandla 

dina personuppgifter för avtalstecknande, för 

fakturering och hantering av betalning av 

köpeskillingen, hantering av eventuella fel i 

bostaden och för kontakter med dig. 

 

Såväl vid köp av bostad med äganderätt som 

bostadsrätt kan vi komma att behandla 

uppgifter om dig för att bedöma om vi kan 

godta dig som köpare.  

 

Om köpet av bostaden av någon anledning inte 

fullföljs eller hävs behandlar vi uppgifter för 

att slutreglera vår avtalsrelation.  

 

Vi behandlar namn, personnummer eller 

samordningsnummer, kontaktuppgifter, kontonummer och 

andra betalningsuppgifter, betalningshistorik (uppgifter om 

utställda fakturor, betalningar och eventuella 

betalningsdröjsmål), andel (hur stor andel av bostaden du 

förvärvar), inflyttningsdatum, lägenhetsinformation, 

besiktningsprotokoll, uppgifter som är nödvändiga för att 

avhjälpa eventuella fel. 

Avtal. (Köpekontraktet 

för äganderätter och 

överlåtelseavtalet för 

bostadsrätter) 

Hur vi samlar in uppgifterna: Från dig. Kontroll av uppgifternas korrekthet samt komplettering och uppdateringar av dessa kan komma 

att göras genom avstämning mot privata och offentliga register såsom SPAR. 

 


