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Grattis, du har nu fått ett elektroniskt lås installerat på din dörr. Detta gör att
du fortsättningsvis slipper fundera på nycklar på drift, samtidigt som det blir
enklare för dig att röra dig i fastighetens övriga utrymmen som har elektroniska
lås. Dessutom är det nu möjligt att skapa tillfälliga koder till vänner och hantverkare.

Låset
Yale Doorman för Aptus är ett batteridrivet elektroniskt lås med mekanisk låskolv. Låset är av hakregeltyp, vilket gör det motståndskraftigt mot inbrottsförsök.

Beröringsfria nycklar
Till låset har du även fått tre Yale Doorman kombinycklar för Aptus. Nycklarna administreras av din
fastighetsägare och det är med dessa du öppnar och stänger dörren. Om en sådan försvinner kan din
fastighetsägare enkelt spärra den och skapa en ny. Aptusnycklarna kan även användas på allmänna
dörrar om passagesystemet har programmerats för detta, exempelvis tvättstugan, cykelrum och
entréporten.

Hur säkert är krypterad trådlös kommunikation och beröringsfria
nycklar?
Kommunikationen mellan ditt lås och den central som styr passagesystemet är krypterad. Det går
till så att en så kallad krypetringsnyckel skickas till låset vid installationen. Denna krypteringsnyckel kan skickas på nytt efter ett godkännande av administratören av passagesystemet. Varje nyckelbricka har en speciell niosiffrig kodning för att förhindra kopiering.

Integritetsnivåer
Yale Doorman-låset för Aptus system har två olika integritetsnivåer, hög och normal. Man kan jämföra det med ett huvudnyckelsystem. Normal nivå innebär att låset administreras av hyresvärd eller
bostadsrättsförening. Vid hög nivå är det lägenhetsinnehavaren som administrerar låset. Det är din
hyresvärd, din bostadsrättsförening eller du själv som bestämmer vilken nivå som gäller.
Hur du använder låsets finesser hittar du i användarmanual Yale Doorman för Aptus.
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Personuppgiftslagen
I passagesystemet lagras dörröppningar. Dessa händelser är en form av personuppgifter. Ändamålen med behandling av personuppgifterna är exempelvis för att göra teknisk felsökning i systemet
och för att exempelvis utreda störningar i boendet som avses i hyreslagen.
Uppgifterna sparas för dörröppningar i två veckor och bokningsloggar i en månad. Uppgifterna
kan komma att lämnas ut till ansvariga inom bostadsbolaget och vid eventuell brottsutredning till
polisen. Som hyresgäst har du rätt att en gång årligen efter ansökan få information.
Jag har tagit del av ovan information och kvitterar härmed ut de elektroniska nyckelbrickorna.
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KVITTENS
I passagesystemet lagras dörröppningar. Dessa händelser är en form av personuppgifter. Ändamålen med behandling av personuppgifterna är exempelvis för att göra teknisk felsökning i systemet
och för att exempelvis utreda störningar i boendet som avses i hyreslagen.
Uppgifterna sparas för dörröppningar i två veckor och bokningsloggar i en månad. Uppgifterna
kan komma att lämnas ut till ansvariga inom bostadsbolaget och vid eventuell brottsutredning till
polisen. Som hyresgäst har du rätt att en gång årligen efter ansökan få information.
Jag har tagit del av ovan information och kvitterar härmed ut de elektroniska nyckelbrickorna.
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