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Inbördes arrangemang AFA Fastigheter
Av artikel 26 i Dataskyddsförordningen följer att om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer
ändamålen med och medlen för en personuppgiftsbehandling är de gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna
enligt Dataskyddsförordningen i ett inbördes arrangemang.
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag bedrivs i
en gemensam organisation som kallas ”AFA Försäkring”. AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag äger var för sig ett antal fastighetsägande dotterbolag. Den del av AFA Försäkrings verksamhet
som är knuten till de fastigheter som ägs av de fastighetsägande dotterbolagen bedrivs i en gemensam organisation
som benämns ”AFA Fastigheter”.
Personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för AFA Fastigheters verksamhet har fastställts och preciserats på ändamålsnivå i förhållande till respektive kategori av registrerad. Mellan
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och respektive av dess fastighetsägande dotterbolag samt mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och respektive av dess fastighetsägande dotterbolag föreligger i stor utsträckning ett gemensamt personuppgiftsansvar. Bolagen har därför beslutat om ett inbördes arrangemang. Vilket eller vilka bolag som
är ansvariga för respektive behandling framgår av den information som lämnas till de registrerade om behandlingen.
Av det inbördes arrangemanget följer att då gemensamt personuppgiftsansvar föreligger ska de ansvariga bolagen
gemensamt tillse att Dataskyddsförordningens regler följs. De ansvariga bolagen svarar också solidariskt gentemot
de registrerade för den behandling av personuppgifter där gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.
För att säkerställa att AFA Försäkring efterlever kraven i Dataskyddsförordningen finns en Dataskyddsfunktion,
som under ledning av en dataskyddsansvarig samordnar dataskyddsarbetet inom AFA Försäkring. För att de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen på ett effektivt sätt har AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och de fastighetsägande dotterbolagen en gemensam kontaktpunkt för de registrerade. Denna kontaktpunkt utgörs av AFA Försäkrings Dataskyddsfunktion. AFA Försäkring har även utsett ett gemensamt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till AFA Försäkrings dataskyddsansvarig:
Postadress: Dataskyddsfunktionen, 106 27 Stockholm
E-post: personuppgiftshantering@afaforsakring.se
Telefonnummer: 08-696 49 39

