INTEGRITETSPOLICY I SAMBAND MED KONKURSFÖRVALTNING
(S 2018:1)
Information om Advokatfirman Vinges behandling av personuppgifter i samband med
konkursförvaltning
Denna integritetspolicy beskriver hur de konkursförvaltare verksamma
på Advokatfirman Vinge behandlar personuppgifter i de konkurser där
de förordnats till konkursförvaltare, samt vid andra affärsmässiga
kontakter i samband med dessa.
Konkursförvaltarna värnar den personliga integriteten och är därför
måna om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla
vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan
beskriver vi hur personuppgifter behandlas i samband med en konkurs
och andra affärsmässiga kontakter av de konkursbon vilka
konkursförvaltarna på Vinge företräder.
Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får
förfrågningar om att ta uppdrag som konkursförvaltare och när vi erhåller
och utför sådana uppdrag, dvs. under handläggningen av de konkurser där
vi förordnats till konkursförvaltare.
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av
sammanhanget, omfatta bl.a:
• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och epostadress;
• personnummer;
• konkursgäldenärens eller annans (som haft ekonomiska förbindelser
med konkursgäldenären) tillgångar och/eller skulder;
• arbetstagares hälsotillstånd, inkl. ev. sjukskrivning,
anställningsförhållande och facktillhörighet; och
• lön, förmåner samt annan finansiell information;
Personuppgifterna som används vid konkurshandläggningen erhålls eller
inhämtas huvudsakligen från:
• domstolen genom den information som biläggs förordnandet;
• konkursgäldenären (vid juridisk persons konkurs genom tidigare och
nuvarande ställföreträdare);
• privata eller offentliga register liksom från andra externa källor; och
• konkursbolagets anställda eller andra personer som har kännedom om
konkursgäldenären och dennes ekonomiska förehavanden, bl.a.
revisorer, redovisningskonsulter och affärspartners;
Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med behandlingen av de personuppgifter som förekommer vid en
konkurs är att utföra uppdraget som konkursförvaltare enligt
konkurslagens regler (bl.a. 1 kap 3 §, 2 kap. 24 § och 7 kap.) samt
Lönegarantilagen (bl.a. 11-20 a §). Inom detta uppdrag kan
personuppgifter regelmässigt komma att behandlas vid genomgång av
konkursgäldenärens förhållande och för följande syften:
• Avveckling av konkursgäldenärens verksamhet/tillgångar (t ex genom
försäljning av konkursgäldenärens verksamhet);
• Fortsatt drift av konkursgäldenärens verksamhet;
• Upprättande av inledande information till Tillsynsmyndigheten,
bouppteckning, förvaltarberättelse, bevakningsförteckning och därtill

hörande dokument, upprättande av utdelningsförslag, upprättande av
anmälan om misstanke om brott samt avslutande handlingar;
• Insamling av konkursbolagets bokföring för de senaste sju åren för
arkivering;
• Bedömning och beslut om rätt till lönegaranti; och
• Bokföring av konkursboets ekonomiska transaktioner.
Personuppgifter behandlas även av oss för att kunna genomföra jävsoch bakgrundskontroller, för att utföra och administrera uppdrag och
andra avtalsförpliktelser, samt för redovisnings- och
faktureringsändamål.
De lagliga grunder som vi baserar vår behandling på är för att fullgöra
avtal, uppfylla en rättslig förpliktelse och eller utföra en uppgift av
allmänt intresse.
Överföring av personuppgifter

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av personuppgifter och
dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i denna
integritetspolicy och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.
Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika kontor i syfte
att utföra jävs- och bakgrundskontroller, utbyta information och
kunskaper och allokera resurser. Vi kommer inte att lämna ut
personuppgifter till utomstående förutom (i) efter särskild
överenskommelse med dig, (ii) om det inom ramen för ett visst uppdrag
är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter, (iii) om det är
nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar
utomstående leverantörer som tillhandahåller IT eller administrativa
tjänster för vår räkning.
Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter,
motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett
uppdrag.
Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag
och Vägledande regler för god advokatsed (i det senare fallet tio år från
dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av
uppdragets eller klientrelationens natur).
Rättigheter

Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om
vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används.
Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga.
I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att
dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@vinge.se eller kontorsadressen nedan. Om du är
missnöjd med vår behandling kan du även vända dig till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är konkursboet för den konkurs där personuppgifterna förekommer.
Kontor

Vinge, Nordstadstorget 6, Box 11025, 404 21 Göteborg
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