Referensgivning
Referensgivare
Hyresvärd

Org. nr

Namn

Titel

E-postadress

Telefon dagtid

Referensen avser (bostadshyresgästen)
Namn
Har varit hyresgäst/bott hos oss under perioden
Från:

Till:

Referensgivaren instämmer och intygar att bostadshyresgästen (dvs. den referensen avser) har
uppfyllt följande (bock = ja):
Hyran för bostadslägenheten har betalats in i enlighet med hyresavi i tid.
Vi har inga indikationer på att bostadshyresgästen under hyrestiden inte vårdat sin lägenhet
med vad därtill hör enligt 12 kap. 24 § jordabalken.
Vi har inga indikationer på att bostadshyresgästen under hyrestiden inte bevarat sundhet,
ordning och gott skick inom fastigheten enligt 12 kap. 25 § jordabalken.

Referensgivaren intygar uppgifternas äkthet genom sin underskrift och sitt
namnförtydligande. Referensgivaren ska vara beredd på att den nya hyresvärden kan
komma kontakta denne för att försäkra sig om intygets äkthet.

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Victoriahem, org. nr 556695-0738, är personuppgiftsansvarig för behandlingen personuppgifterna som samlas in med
hjälp av denna blankett och nås på GDPR@victoriahem.se. Den rättsliga grunden för behandling av referensgivarens
personuppgifter är intresseavvägning såvitt avser ansökningsprocessen och att tillvarata rättsliga anspråk såvitt avser en
eventuell bakgrundskontroll. Behandlingen sker för att administrera ansökan och eventuellt kunna teckna hyresavtal med
bostadssökanden. Personuppgifter ligger kvar i vårt kösystem tills hyresgästen tar bort dem. Efter sex månaders
inaktivitet raderas kontot. Bakgrundskontroll sparas endast i tre månader. Om ett hyresavtal tecknas, gallras
personuppgifter när de inte längre behövs. De som kan komma att ta del av personuppgifter är personal inom
Victoriahem som handlägger ansökningar av bostäder, externa aktörer som utför bakgrundskontroller och system- och
driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Victoriahems räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I den mån
personuppgifter överförs till land utanför EU eller EES finns adekvata skyddsåtgärder på plats. Den vars personuppgifter
behandlas har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, att begära att felaktiga eller ofullständiga
personuppgifter rättas, att begära att behandling av personuppgifter under vissa förutsättningar begränsas, att invända
mot behandling baserad på intresseavvägning, samt att överföra personuppgifter till en annan part om det finns ett avtal
eller ett samtycke som rättslig grund för behandling och under förutsättning att det är tekniskt möjligt. Den som anser att
personuppgiftsbehandlingen strider mot dataskyddsförordningen har rätt att rikta klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

