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Matcha kontraktet 

Inom ramen för projektet Digitaliseringsinitiativet erbjuder 

Sveriges Allmännytta en tjänst som möjliggör för medlemsbolag 

att matcha uppgifter om innehavare av hyreskontrakt (dvs. 

hyresgäst) med uppgifter om folkbokföring i Statens 
personadressregister, SPAR. Detta dokument innehåller 

information om och förhållningsregler för tjänsten.  

Reglerna gäller för alla som använder sig av eller arbetar med 

tjänsten. 
 

Gällande lagstiftning 

 

Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen (allmänt kallad GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och syftar 

till att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter, som en del i enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter. Dataskyddsförordningen är tillämplig på all 

behandling av personuppgifter. Den nationella kompletterande lagen, lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, är också relevant i 

sammanhanget. Lagen gäller vid behandling av personuppgifter som utförs av 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden i Sverige.  

 

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret 
(SPAR) 

SPAR regleras av en särskild lag, lag (1998:527) om det statliga personadressregistret. 

Uppgifterna i SPAR får användas av medlemsbolagen endast i syfte att aktualisera, 

komplettera och kontrollera personuppgifter (framgår av 3 §, p. 1 i lagen).  

 

Matchningstjänstens innehåll omfattas av dessa syften. Behandling av personuppgifter 

som är tillåten enligt lagen omfattas inte av den i dataskyddsförordningen stadgade rätten 

för enskilda att göra invändningar. De registrerade (dvs. hyresgästerna) får därmed inte 

invända mot medlemsbolagens behandling av personuppgifter i syfte att aktualisera, 

komplettera och kontrollera dessa. 
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Förhållningsregler 

 
Dataskyddsförordningen 

Medlemsbolaget är personuppgiftsansvarigt för sin behandling av personuppgifter i 

samband med användning av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av 

personuppgifter i samband med användning av tjänsten är en intresseavvägning och det 

berättigade intresset består i medlemsbolagets intresse av att tillse att olovlig 

andrahandsuthyrning inte förekommer, att uppdatera sina uppgifter om hyresgäster, öka 

tryggheten i bostadsområden samt att minska risken för slitage i lägenheter. Såvitt gäller 

manuellt godkända fall såsom godkänd andrahandsuthyrning, är den rättsliga grunden 

för att behandla personuppgifter fullgöra avtal. 

 

Den personuppgiftsansvarige, dvs. medlemsbolaget, ska tillse att 

dataskyddsförordningens krav på information till den registrerade uppfylls. Förslagsvis 

lämnar medlemsbolaget sådan information i sin dataskyddspolicy som finns tillgänglig på 

medlemsbolagets webbplats och/eller i separat utskick till hyresgästerna.  

 

 

Principer att förhålla sig till  

Dessa principer utgör förhållningsregler och ska beaktas i alla led vid användning av 

tjänsten. 

 

1. Ändamålsbegränsning 

Endast avvikande uppgifter, dvs. uppgifter om folkbokföring som inte överensstämmer 

med medlemsbolagets eget register över hyresgäster, ska framgå av tjänsten. Uppgifter 

får inte användas eller sparas för andra syften.  

 

2. Begränsning av omfattning  

Andra register:  

Uppgifterna i tjänsten får endast matchas mot medlemsbolagets register över hyresgäster. 

Uppgifterna får inte kopplas ihop med uppgifter från andra register eller 

sammanställningar utan föregående utredning. Det är som huvudregel till exempel inte 

tillåtet att koppla samman uppgifter från SPAR med uppgifter från Lantmäteriets register 

eller ett eventuellt kommande bostadsrättsregister.  

 

Spärr vid sökning:  

Tjänsten ska inte användas i syfte att kartlägga eller insamla stora mängder information 

om en och samma person. Det måste alltid finnas ett berättigat skäl att söka i systemet. 

Upprepade sökningar på ett visst hyreskontrakt får inte genomföras utan att det finns ett 

legitimt skäl och innebär ett missbruk av tjänsten.   

I systemet finns för närvarande följande spärr. Områdesbegränsning: Sökning gällande 

hela beståndet är inte möjligt, varje sökning begränsas till ett visst område.  
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3. Åtkomstkontroll  

Så få personer som möjlighet hos medlemsbolaget ska ha möjlighet att söka i tjänsten och 

få ta del av sökresultat. Personer som äger rätt att söka i tjänsten och ta del av sökresultat 

ska ha detta eller liknande arbete som en del av sina arbetsuppgifter. 

 

4. Lagringsminimering  

Alla uppgifter/samtliga sökresultat ska som huvudregel raderas omedelbart efter det att 

kontroll har utförts. Vad gäller manuellt godkända andrahandsuthyrningar kommer 

sådana uppgifter att sparas så länge som avtalet gäller.  

 

Uppgifter som visar på felaktigheter i medlemsbolagets register över hyresgäster får 

sparas under den tid som ärendet handläggs och pågår och ska raderas så snart som 

möjligt efter att ärendet utretts och färdigställts. Uppgifterna får sparas högst tre (3) 

månader efter avslutat ärende.  

 

Medlemsbolaget ska ha egna rutiner för sökning, lagring och radering.  

 

 

 

 

 


