
 
E-nyckelregister (elektroniska nycklar) 
 
Brf Mården har ett elektroniskt system, som hanterar föreningens porttelefoner vid 
trapphusen, dörrar till cykel- och barnvagnsrum samt bokningssystemet för 
tvättstugor, bastur, festlokaler och övernattningsrum.  
 
Varje bostadsrätt har fått tre e-nycklar, som är föreningens egendom. Dessutom kan 
lägenhetsinnehavare beställa extra nycklar för ett pris av 300 kronor per nyckel 
genom att göra en skriftlig beställning till styrelsen.  
 
För att systemet skall fungera, är det nödvändigt att registrera vissa uppgifter i 
systemet om de boende. Mer om detta kan du läsa nedan. Vi hänvisar också till mer 
information och formulär som du kan ladda ner på hemsidan. 
 
Ändamålen med behandlingen av personuppgifter, 
För att det elektroniska nyckelsystemet ska fungera, är det nödvändigt att göra vissa 
registreringar om de boende. Denna registrering består av den boendes 
lägenhetsnummer och antalet nycklar den boende kvitterat ut och vart de lämnar 
tillträde.  
 
Dessutom, om den boende så önskar, registreras det eller de namn som ska visas 
på porttelefonen enligt den boendes anvisningar. Om den boende vill att besökare 
ska kunna ringa upp den boende via porttelefonen, registreras även telefonnummer 
enligt den boendes specifikationer, men visas inte på displayen. Registreringarna 
baserar sig på de boendes beställningsblanketter för elektroniska nycklar (e-nycklar), 
som finns arkiverade hos styrelsen. 
 
De elektroniska nycklarna nr 1 och 2 lämnar tillträde till den port där den boende bor 
och gårdshus 12 och 13 samt det cykel- och barnvagnsrum och andra dörrar som 
den boende specificerat på beställningsblanketten.  
 
E-nyckel nr 1, 2 och 3 är föreningens egendom och ska lämnas till köparen vid 
eventuell försäljning. Bostadsrättshavaren är ansvarig för att ersätta e-nyckeln om 
någon av dessa tre nycklar förloras. Likaså ska styrelsen underrättas om extra e-
nycklar förloras (nr 4 och högre) så att de kan avregistreras. 
 
Övriga nycklar lämnar tillträde till den boendes port samt specificerade barnvagns- 
och cykelrum. 
 
De elektroniska nycklarna ger, efter bokning, tillträde till tvättstuga, bastu, 
övernattningsrum och festlokaler enligt fastställda regler. 
 
Slutligen används bokningsuppgifterna för debitering av hyra för 
övernattningslägenheter och festlokaler. 
 
Det elektroniska nyckelsystemet är skilt från föreningens medlemsregister och övriga 
databaser. 
 
Polisen kan i samband med brottsutredningar begära uppgifter från föreningens 
register och loggningar. 



 
Föreningen har ett serviceavtal med Säkerhetsintegrering i Tyresö AB, 
organisationsnr. 556599-8811, för underhåll och service av systemet samt för att 
utföra ändringar och uppdatering av nya uppgifter för de boende. För att komma in i 
systemet krävs särskild behörighet. 
 
Uppgifterna kan, utan kostnad för den boende, ändras/rättas efter skriftlig anmodan 
till styrelsen liksom givetvis att felaktiga uppgifter rättas.  
 
Internetbokning 
Om du vill göra en internetbokning för tvättstuga, bastu, festlokal eller 
övernattningslägenhet, krävs att den boende registrerar sitt användarnamn och 
lösenord. Lösenordet bör du genast byta ut mot ditt eget unika lösenord. Anvisningar 
finns på bokningssidan. Du hittar bokningslänken på . 

 
Hur länge sparas uppgifterna? 
Uppgifterna om passage till portar, cykel- och barnvagnsrum, gårdshus samt bastu- 
och tvättstugebokningar sparas i högst två veckor för felsökning och tekniskt 
underhåll samt statistik för gjorda bokningar för bastu och tvättstugor. Uppgifterna 
stannar inom styrelsen. 
 
Uppgifterna för bokning av festlokal och övernattningsrum sparas under längre tid för 
att kunna slutföra fakturering på de boende som utnyttjat dessa tjänster samt för 
statistik. Uppgifterna lämnas förutom till styrelsen även på en särskild debiteringsfil till 
HSB Stockholm, som ombesörjer faktureringen på avgiftsavierna. Uppgifterna 
raderas så snart det inte längre föreligger behov för föreningen. 
 
De boende har rätt att en gång om året, utan kostnad, skriftligt ansöka om ett 
registerutdrag om vilken information som finns registrerad på sig i e-nyckelregistret. 
 


