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Hantera personuppgifter enligt GDPR
I våra system finns stöd för att hantera personuppgifter. Enligt den lagstiftning som finns ska det
gå att redigera/rätta samt ta bort/rensa uppgifter. I detta dokument beskriver vi hur du kan ställa
in behörigheter att se/ändra vissa uppgifter, rensa i systemen samt göra utdrag till en person.
Allt för att underlätta för er att kunna följa GDPR, General Data Protection Regulation i de olika
delarna.
Det viktigaste är dock att aldrig samla in uppgifter i onödan som ni inte har rätt till eller som är
”bra att ha”.

Gemensamt för Hyra, TF, VA, VE
ANVÄNDARE

I systemet måste man lägga upp roller, och varje roll får behörigheter. Varje användare kan sedan
kopplas till en eller flera roller för att på så sätt få behörigheter för det man ska kunna arbeta med
systemet. Gå noga igenom så att varje användare har rätt behörighet, och inte för mycket. Mer
exakt hur detta fungerar hittar du i lathunden Allmänt – Behörighetssystem Vitec Fastighet.
BEHÖRIGHET OCH UTÖKAD BEHÖRIGHET

I systemet finns en detaljerad behörighetsstyrning. Den bygger mycket på olika processer,
exempelvis att kunna fakturera. Om man får behörighet att fakturera så är det ett paket av vad
man oftast måste kunna se och göra i systemet. Att ta ut olika data i form av rapporter eller
liknande på papper, mejl och så vidare är också behörighetsstyrt. Vem som helst kan inte rensa i
systemet utan för det krävs behörighet.
Genom funktionen utökad behörighet kan inställningar göras så att en användare kan begränsas på
en annan ledd, exempelvis kan en användare ha full behörighet att fakturera men genom utökad
behörighet på fastigheter kan användaren begränsas och bara fakturera för de fastigheter som
man är kopplad till.
Mer exakt hur behörigheterna fungerar hittar du i lathunden Allmänt – Behörighetssystem. Du finner
även viss information kring rensning längre fram i detta dokument.

PERSONUPPGIFTER

Just uppgifterna kring person har ganska många behörigheter så att man kan se och eller ändra
vissa detaljer. Nedan följer några exempel.
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GEMENSAMT

HYRA

VA
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Rensning i Hyra och Teknisk förvaltning
Under Meny->Verktyg->Rensa personlig information i Vitec Hyra återfinns rensningsmöjlighet.
Rensningsfunktionerna omfattar information som finns tillgängligt i Vitec Hyra och även Teknisk
förvaltning.

Menyvalet blir valbart om man har behörighet till någon av
rensningsfunktionerna.
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BEHÖRIGHET ATT RENSA

Behörigheten för att rensa respektive del ligger här:
--------------U T K A S T ---------------

Ärenden i TF är kopplat till ”Rensa kontrakt” ovan.
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RENSNING (I FLERA STEG)

Första steget är standardurvalet, där du väljer de objekt från en eller flera ägare, fastigheter,
värdenycklar eller personer som ska rensas. När du valt och klickat på ’nästa’ kommer du till en
tom lista.

Rensningen sker sedan i flera steg och anledningen till detta är att man ska kunna få
informationen som är på väg att rensas presenterat för sig innan man går vidare med rensningen.
Det finns ingen möjlighet att göra det om allt rensas på en och samma gång.
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Välj sedan ett datum för rensning till och med. För exempelvis ärenden välj avslutade ärende
t o m denna tidpunkt, för intressenter gäller att de inte ska vara aktiva efter t o m-datumet.
Klicka på ’uppdatera’.

OBS! Det går att ändra datumet, men om du ändrar datum och/eller typ av rensning så måste du
klicka på ’uppdatera’ för att listan ska uppdateras med rätt data.
VAD SOM RENSAS

Nedan beskrivs varje rensningsfunktion för sig med vad som rensas, och kriterier för rensning.
OBS! Efter att ha kontrollerat raderna på varje steg så klickar du på ’rensa’.

Du kommer att behöva bekräfta varje rensning, att du verkligen är säker på att du vill rensa
permanent. Längst ner till höger bekräftas rensningen när den är klar.

ÄRENDEN
- Här rensas ärenden på valda objekt eller personer.
o Kontaktperson (telefonnummer, namn, epost) på valda ärenden tas bort
o Anmälare (telefonnummer, namn, epost) på valda ärenden tas bort
o Vem som skapade tas bort från valda ärenden
o Kopplad hyresgäst till valda ärenden tas bort
o Namnet på den som skapade och senast ändrade på valda ärenden tas bort
o Alla meddelanden som är kopplade till valda ärenden tas bort
o Alla kopplingar till dokument på valda ärenden tas bort, (för att ta bort dokument
används den separata funktionen i rensningsverktyget)
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ANTECKNINGAR, PERSON (Utförs om man vill behålla personen men rensa eventuella anteckningar)
- Här rensas anteckning/noteringar på person. Dessutom har det urval som gjorts i steg 1
ingen påverkan eftersom personerna i detta läge inte är kopplade till något objekt. Med
undantag om man har gjort urval på person/personer i fliken person.
-

Det är endast de noteringar som har t o m datum och är äldre än rensningsdatum som
rensas.

ANTECKNINGAR, KONTRAKT (Utförs om man vill/behöver behålla kontraktet men rensa eventuella
anteckningar)
- Anteckning på kontrakt rensas. Anteckningar är inte datumstyrda så alla anteckningar för
kontrakten som visas rensas.
-

Kontraktet ska höra till ett objekt i urvalet samt vara avslutat till givet datum. Bara
kontrakt som har en anteckning visas.

RESKONTRA

-

Rensar fakturor och tillhörande reskontra i urvalet så som fakturaunderlag, betalningar,
konteringar och ränteunderlag.

-

Fakturan ska ha ”Period - slut” inom vald period och höra till ett objekt alternativt till en
ägare (direktfakturor) i urvalet. Fakturor som inte möter dessa kriterier visas inte alls.
Sedan kan en faktura nekas rensning på grund av ej betald, inkassofaktura, kopplad till
överlåtelse eller pant. Med inkassofaktura avses att reskontraposten är markerade som
överförd till Inkasso.

-
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Inom ett kontrakt undantas även fakturor med fakturadatum efter en faktura som inte
kan rensas p g a något av nämnda skäl.
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PERSON, KOPPLINGAR TILL KONTRAKT
-

Här rensas kopplingen mellan kontrakt och person. Ersätts med koppling till systemägd
person med ID = 999999-****.

-

Kontraktet eller kopplingen mellan kontrakt och person ska vara avslutat till givet datum,
annars visas de inte som möjliga att rensa. I listan för kopplingar som inte kan rensas
läggs de som hör till kontrakt med utestående balans, har inkassoärenden eller som har
underkontrakt som inte kan tas bort. Dessutom kan inte kopplingar tas bort där något
tidigare kontrakt på samma objekt inte kan tas bort.

-

Rensning av ’Anteckningar, person’ behöver inte vara gjort före.

E-signerade dokument

-

Rensar dokument hos Scrive kopplade till kontrakt i urvalet. Dokumenten har skickats för
elektronisk signering. Dokument som väntar på att bli signerade kan inte rensas. Kontrakten i
Hyra rensas inte.

-

En status "Förseglad" finns också tillgänglig för e-signerade dokument. Ett dokument som
skickats för e-signering får denna status ca två månader efter att alla parter signerat
dokumentet, då dokumentet har blivit verifierat av Guardtime, en tredje part som gör att
dokumentet blir helt fristående från Scrive. Än så länge saknas denna status hos Scrive, utan
finns bara i Vitec Hyra och syns därför inte i signeringsprocessen som kan hämtas från
Scrive. Efter att ett dokument fått denna status laddas det e-signerade dokumentet ner till
dokumentarkivet och raderas sedan från Scrive.

KONTRAKT
- Rensar kontrakten i urvalet med tillhörande data så som adresser, adresser till intressenter
på kontraktet, intressenter, ränteunderlag, avgifter, nycklar, beskrivningar, kopplingar till
dokument samt loggen.
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-

Koppling från besiktning till kontraktet tas bort.

-

Kontrakt ska vara avslutat till givet datum och höra till ett objekt i urvalet. Underkontrakt
måste vara möjliga att rensa och det får inte finnas någon reskontra (fakturor och
fakturaunderlag) så rensning av reskontra måste vara utförd före.
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PERSONER

-

Personer inklusive eventuella autogiroposter och logg rensas. Även adresser och
avbetalningsplaner (om alla inkluderade fakturor också rensats) tas bort.

-

Personen får inte vara kopplad till kontrakt, intressent, faktura eller autogiro som inte kan
rensas på grund av kontraktet inte kan rensas. Person, kopplingar till kontrakt måste alltså
ha utförts före.

-

Personers koppling till ärenden rensas samt koppling till dokument rensas (för att rensa
dokument använd separat funktion för detta)

-

Personen rensas också i tabellen för koppling till marknadssystem.

INTRESSENTER

-

Rensar intressenter i urvalet. De kopplas bort från utgångna kontrakt eller utgångna
intressentdatum men finns kvar som personer i systemet.

DOKUMENT

-

Rensar alla dokument i systemets Dokumentarkiv som saknar kopplingar till kontrakt,
personer, ärenden och objekt från systemet. Systemet försöker även radera dokument
från hårddisken och hamnar därmed i papperskorgen.
OBS! Notera att inget urval eller datum används för denna rensning, utan alla okopplade
dokument påverkas.
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SKRIVA UT ELLER EXPORTERA DATA TILL EXCEL

Innan varje rensning utförs finns möjlighet att exportera aktuellt data till Excel eller att skapa en
PDF för utskrift. Dessa funktioner finns också som högerklick ’Exportera lista till Excel’ och
’Skriv ut lista’ men är gjorda som knappar i bilden för att det ska vara enkelt att komma ihåg om
man skulle vilja göra detta innan man rensar.

OBS! TÄNK PÅ DETTA

Tänk på att om man exporterar till Excel ska den filen också hanteras enligt GDPR. Om man
skriver ut uppgifterna i samband med att de inte längre behövs för det ändamål som de samlades
in för och utskriften görs enbart för att de ändå ska bevaras är utskriften inte tillåten enligt
GDPR. Om utskriften görs därför att uppgifterna kan behövas i pappersform för andra ändamål,
till exempel för bokföringsändamål, är utskriften däremot tillåten, men ska givetvis
kastas/förstöras när det inte längre finns ett krav.
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Rensning i Verksamhetsanalys
Under Meny->Verktyg->Rensa personuppgifter i ögonblicksbilder i Verksamhetsanalys återfinns
rensningsmöjlighet.
RENSA PERSONER I ÖGONBLICKSBILDER

Om du har behörigheten,
, kan du välja verktyget
och du får upp en ruta för att göra fler val. Du måste välja ett budgetalternativ i vilken rensning
sker, samt datum för från och med samt till och med inom vilken tidpunkt ögonblicksbilden är
tagen.
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Utdrag av personuppgifter
I Vitec Hyra finns en möjlighet att skriva ut ett utdrag av personuppgifter, om man har den
behörigheten.

SKRIVA UT UTDRAG

Du hittar utdraget om du går till personfliken. Där finns en knapp som heter ’Utdrag av
personuppgifter’.

Du får ett PDF-dokument med de uppgifter som finns om personen i systemet. Det är bl a
namn, adress och telefonnummer, ärenden, kontrakt och kontoutdrag.

16

