PERSONUPPGIFTSPOLICY – SAAB AUTOMOBILE–
BOLAGENS KONKURSBON
Saab Automobile AB:s konkursbo, Saab Automobile Powertrain AB:s konkursbo respektive Saab
Automobile Tools AB:s konkursbo (”Konkursbona”) värnar om din personliga integritet och är
måna om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvariga för respektive konkursbo, behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med
hänsyn till din personliga integritet. Konkursbona har därför antagit en personuppgiftspolicy för
behandling av personuppgifter i dessa konkurser i syfte att säkerställa att konkursförvaltningen
följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med
dina personuppgifter.
Administrera Konkursbona
Syfte och ändamål

Behandlingar som utförs

För att utföra och administrera handläggningen och
förvaltningen i konkurserna
(inkl. lönegaranti och bevakningsärenden m.m.)

Kategorier av personuppgifter
 Namn
 Adress
 Telefonnummer
 E-post
 Yrkestitel
 De övriga uppgifter du
lämnar till oss

 Kommunikation med dig via
post, e-post eller telefon
 Lagring av vår kommunikation
 Bokföring och arkivering
 Rapportering till myndigheter
 Utdelning
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar
Konkursbona och konkursförvaltarna.
Lagringstid: Uppgifterna behandlas under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.
För att tillvarata våra rättigheter
Syfte och ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter
 Samtliga kategorier som
nämnts i denna policy

För att tillvarata konkursOrganisering, granskning,
förvaltarnas och Konkursstrukturering och lagring av
bonas rättigheter och
personuppgifter
skyldigheter.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra och administrera handläggningen
och förvaltningen av konkurserna enligt lag, att tillvarata de anställdas i konkursbolagens
intressen i konkurserna samt vårt berättigade intresse att försvara oss mot eventuella krav
som ställs mot Konkursbona eller konkursförvaltarna.
Lagringstid: Uppgifterna behandlas så länge som det behövs för att handlägga konkurserna
och försvara Konkursbona eller konkursförvaltarna mot eventuella krav.
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Tillhandahållande av personuppgifter till Konkursbona är i de flesta fall ett lagstadgat krav och
du är i dessa fall skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss.
Delning av personuppgifter
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än de fall då (i) det särskilt
överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för utredningen av Konkursbona är
nödvändigt för att tillvarata dina eller Konkursbonas 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 tjänsteleverantörer som utför uppdrag för
Konkursbonas räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller Konkursbonas
rättigheter.
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till parter (såsom juridiska biträden till Konkursbona) som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket
innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder med en lägre skyddsnivå för
personuppgifter än vad som gäller inom EES.
Dina rättigheter
Du äger rätt att:
-

begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia
av dessa (registerutdrag),
få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina
personuppgifter,
invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas,
att återkalla samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter Konkursbona behandlar med sådan rättslig grund.

Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och
kontaktinformation”.
Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en
anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
Saab Automobile AB:s konkursbo, Saab Automobile Powertrain AB:s konkursbo respektive Saab
Automobile Tools AB:s konkursbo är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom respektive konkursbo. Om du har några frågor om personuppgiftspolicyn eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa
dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på:
hans.bergqvist@delphi.se och/eller anne-marie.pouteaux@wistrand.se.

