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Begäran om registerutdrag 
 

I detta formulär kan du begära ett registerutdrag från Stena Fastigheter i enlighet med rådande 

personuppgiftslagstiftning. Ett registerutdrag är en sammanfattning över de personuppgifter som 

behandlas gällande dig hos Stena Fastigheter. Registerutdraget omfattar enbart dina egna 

personuppgifter för att värna om både din och andras integritet. 

Ett registerutdrag innehåller vilka personuppgifter vi har om dig och kan omfatta t ex dina 

kontaktuppgifter, vilken/vilka kategorier du tillhör (t ex hyresgäst eller bostadssökande), uppgifter 

om dina kontrakt samt eventuella felanmälningar som du gjort.  

Registerutdraget är normalt sett kostnadsfritt så länge du inte begär utdrag från 

kamerabevakningsfilm. För utdrag från eventuell kamerabevakningsfilm där du förekommer 

faktureras du kostnaden för genomgång av materialet. 

För att säkerställa att personuppgifter endast lämnas ut till dig som personuppgifterna avser 

kontrollerar vi din identitet i samband med att du besöker ett av Stena Fastigheters kontor. 

Information om våra kontors öppettider i Göteborg, Malmö och Stockholm hittar du på 

www.stenafastigheter.se. 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på 010-167 50 00. 

Mer information kring personuppgiftsbehandling inom Stena Fastigheter hittar du på 

Integritetspolicy och GDPR | Stena Fastigheter (www.stenafastigheter.se/stena-

fastigheter/integritetspolicy-gdpr/) 

 

Vi önskar nedan uppgifter i din begäran om registerutdrag. När du lämnat in blanketten och 

legitimerat dig på något av våra kontor kommer vi påbörja genomsökning efter dina personuppgifter. 

Ditt registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress inom 1 månad från legitimering. 

 

  

https://www.stenafastigheter.se/stena-fastigheter/integritetspolicy-gdpr/


 

 

 

Begäran om registerutdrag 
 

Namn  

Personnummer  

Telefonnummer  

E-post  

Folkbokföringsadress   
 

Kategori  Vilken eller vilka kategorier tillhör du?  
 Boendesökande  
 Hyresgäst bostad 
 Köpare eller boende BRF 
 Kontaktperson för bostadshyresgäst 
 Kontaktperson för lokalhyresgäst/företagskund 
 Kontaktperson för leverantör 
 Medarbetare eller uppdragstagare inom Stena Fastigheter 
 Arbetssökande 
 Övrigt, nämligen _________________________________ 

 
För registerutdraget söker vi i de system där vi hanterar uppgifter för 
kategorierna du tillhör. 
 

Utdrag av strukturerad 
data 

I Stena Fastigheters fastighetssystem finns personuppgifter som rör 
hyresförhållandet, såsom t ex kontaktuppgifter, kontraktsdata samt 
serviceanmälningar. Se även www.stenafastigheter.se/stena-
fastigheter/integritetspolicy-gdpr/ 
 

 Ja, jag önskar registerutdrag av strukturerad data från Stena 
Fastigheters fastighetssystem. 

 

Utdrag av ostrukturerad 
data  

Vill du, utöver ovan, att Stena Fastigheter även ska söka efter dina 
personuppgifter i e-post och ostrukturerade dokument såsom till 
exempel Excel-filer och Word-dokument? 
 

 Ja, jag önskar genomsökning av ostrukturerad data. 
 Nej, jag önskar ingen genomsökning av ostrukturerad data. 

 
Om ja, beskriv vilka personer/roller inom Stena Fastigheter som du 
önskar ska söka efter dina personuppgifter i, bland annat, e-post och 
ostrukturerade arbetsdokument. Till exempel ”uthyrare i Göteborg”, 
”förvaltare i Malmö” eller ”ekonomiavdelningen”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Utdrag från 
bevakningsfilm 

 

Stena Fastigheter har bevakningskameror i ett fåtal tydligt skyltade 
fastigheter. Vid begäran om utdrag där enbart du själv förekommer från 
bevakningsfilm faktureras du kostnaden för genomgång av filmen. 
Kostnaden faktureras även om det visar sig att du inte finns med i 
filmmaterialet som gåtts igenom. 
Stena Fastigheter inhämtar också rörlig bild och foto på dig vid 
legitimeringen för att den som går igenom filmen ska kunna identifiera 
rätt person. Önskar du få utdrag från bevakningsfilm där enbart du 
förekommer? 
 

 Ja, jag är medveten om att detta innebär identifiering genom 
bild- och filmmaterial föreställande mig samt att kostnaden för 
genomgång faktureras mig. 

 Nej, jag önskar inte utdrag från bevakningsfilm. 
 
Om ja, vilken adress där Stena Fastigheter har kamerabevakning önskar 
du utdrag från? 
 
 
 
Om ja, vilket datum och klockslag önskar du utdrag från? 
 
 
 

Eventuella kommentarer 
kring din begäran  

 
 
 
 
 

 

 

Tack för din begäran om registerutdrag!  

När du har legitimerat dig kommer vi påbörja genomsökning efter dina personuppgifter. Ditt 

registerutdrag skickas normalt till din folkbokföringsadress inom 1 månad från legitimering. 

 

Ort och datum   Underskrift 

__________________________________  ___________________________________ 


