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Rosengrens Advokatbyrås Integritetspolicy vid konkursförvaltning
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INLEDNING

1.1

Då advokater vid Rosengrens Advokatbyrå (Rosengrens) åtar sig
arbete som konkursförvaltare, kommer dessa i sin verksamhet att
beakta aktuella dataskyddsregler i enlighet med denna integritetspolicy.

1.2

I sin verksamhet skiljer konkursförvaltaren på behandling av
personuppgifter som sker inom ramen för konkursboets verksamhet och den behandling som sker inom ramen för advokatbyråns verksamhet.

2

ADVOKATBYRÅNS VERKSAMHET

2.1

Rosengrens är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för Rosengrens
verksamhet. I detta fall är det alltså Rosengrens som garanterar att
dataskyddsreglerna följs.

2.2

Rosengrens har antagit en integritetspolicy som omfattar hela verksamheten generellt på rosenlaw.se/integritetspolicy. För övrig
information om behandling av personuppgifter hänvisas dit.

2.3

Det finns vissa moment som uppstår i konkurshantering och som
särskilt ska informeras om i denna policy. I konkursärenden
kommer Rosengrens att inhämta och behandla de personuppgifter
som behövs för att konkursförvaltaren ska kunna utföra sitt uppdrag. Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för
att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i Rosengrens myndighetsutövning.
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KONKURSBOETS VERKSAMHET

3.1

Personuppgiftsansvarig

3.1.1

Konkursboet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets
verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet
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ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande
dataskyddsbestämmelser.
3.2

Kategorier av personer

3.2.1

Konkursboet behandlar personuppgifter om följande personer:
ställföreträdare, konkursgäldenär, borgenär, gäldenär, aktieägare,
anställd, borgensman, leverantör, revisor eller redovisningskonsult,
staten, bank, tredje part såsom privatperson som har egendom i
konkursbolagets besittning (dock ej separationsgods), samt
familjemedlem till någon part.

3.3

Kategorier av personuppgifter

3.3.1

De uppgifter som konkursboet kommer att behandla avseende
ovanstående personer är följande: namn, personnummer, kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer, fastighetsbeteckning, registreringsnummer för fordon, IP-nummer,
bankuppgifter, löneuppgifter, facklig tillhörighet samt hälsouppgifter.

3.4

Ändamål och rättslig grund

3.4.1

Konkursboet inhämtar och behandlar personuppgifter tillhörande
borgenär, gäldenär, leverantör, revisor eller redovisningskonsult,
anställd eller bank, för att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal
med respektive part. Om du som part inte lämnar sådana personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

3.4.2

Konkursboet behandlar även personuppgifter på grund av rättsliga
förpliktelser, exempelvis till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som följer av lag.

3.4.3

Som företrädare för konkursboet åligger det konkursförvaltaren
bland annat att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir
missgynnade och fördelningen av eventuella tillgångar sker
korrekt. Konkursboet kan i detta sammanhang därför komma att
behandla personuppgifter på grund av nödvändighet att utföra en
uppgift av allmänt intresse.

3.5

Lagring av personuppgifter

3.5.1

Konkursboet sparar inhämtade personuppgifter så länge det är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Kon-
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kursboet undersöker därför regelbundet vilka personuppgifter som
fortfarande är nödvändiga och genomför därefter gallring och tar
bort sådana uppgifter som inte längre behövs.
3.5.2

I syfte att kunna administrera garantier, reklamationsfrister,
myndighetsbeslut, rättsliga krav mot konkursboet och konkursbolaget samt följa lag, kan konkursboet komma att behöva lagra
personuppgifter under en längre tid. Konkursboet kan komma att
spara personuppgifter i upp till tio år i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer.

3.5.3

Rosengrens kommer endast att lagra och behandla personuppgifter
inom EU/ESS.

3.6

Överföring av personuppgifter

3.6.1

Konkursboet kan komma att lämna ut inhämtade personuppgifter
för behandling av tredje part. Tredje part utgörs exempelvis av
koncernbolag, tjänsteleverantör, annan juridisk rådgivare, revisor,
konsult, myndighet med flera.

3.6.2

Sådan överföring av personuppgifter kan vara nödvändig på grund
av rättsliga förpliktelser baserat på lag, tvist, myndighetsbeslut
eller förfrågan eller efter egen begäran. Konkursboet kan även
grunda överföring av personuppgifter på att kunna uppfylla ett för
konkursboet berättigat intresse.

3.6.3

Tredje part kan beroende på omständigheterna bli självständigt
personuppgiftsansvarig, gemensamt personuppgiftsansvarig med
konkursboet eller konkursboets personuppgiftsbiträde.

3.7

Den registrerades rättigheter

3.7.1

Som registrerad har du beroende på omständigheterna rätt att
begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering,
begränsning av behandling, skadestånd, överföring till annan
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) samt lämna klagomål och
invända mot direktmarknadsföring. Du kan även anmäla konkursboets behandling till Datainspektionen, datainspektionen.se.
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3.8

Kontakta konkursboet

3.8.1

Om du vill göra gällande dina rättigheter, ställa frågor eller har ett
annat ärende som rör konkursboets behandling av personuppgifter,
kontakta Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Box 2523,
403 17 Göteborg, 031-701 20 00.

