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Corpuras dataskyddspolicy

Corpura värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Corpura samlar in  
och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du  
kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd 
genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@corpura.se.
Corpura Fondkommission AB är personuppgiftsansvarig för den behandlingen av dina personuppgifter 
som beskrivs här.  

Vilken information samlar vi in? 

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig  
själv på ett antal olika sätt. Detta kan vara:
Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobil- 
telefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du kontaktar oss kan vi samla in följande information:
Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobil- 
telefonnummer, etc. Informationen du ger oss, är generellt sett nödvändig för att ingå ett  
avtalsförhållande eller liknande med oss medan den övriga informationen vi samlar in generellt  
sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information? 

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och 
förbättra Corpuras tjänster. Corpura behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande 
lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen  
(”varför är behandlingen  
nödvändig”)

Automatiserat besluts-
fattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- 
och kontaktuppgifter.

Fullgöra avtal med kunder och 
följa tillämplig lagstiftning

J

För att administrera kundförhållandet, t.ex. för 
att uppfylla våra skyldigheter gällande exempelvis 
tillhandahållande av information och rapporter samt 
för rapportering av uppgifter till Finansinspektionen, 
Skatteverket och Försäkringskassan.

Fullgöra avtal med kunder och 
följa tillämplig lagstiftning

N

För att tillhandahålla information om Corpura och våra 
produkter och tjänster.

Intresseavvägning N

För att hantera risken för penningtvätt och finansie-
ring av terrorism samt för att fullgöra våra skyldigheter 
i gällande lagstiftning om marknadsmissbruk.

Följa tillämplig lagstiftning J



Kommunicera med dig 

Corpura kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande  
använda eller liknande tjänster. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att  
maila till dataskydd@corpura.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till  
och var behandlar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter kan för angivna ändamål ibland komma att lämnas ut till företag som Corpura samar-
betar med, inom och utanför EU/EES. I dessa fall vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till 
eller delning med sådana utvalda tredje parter.  
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller 
på annat sätt behandlats, förutsatt att Corpura inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och  
verifiera den information vi har om dig.  

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för 
det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Corpura som värdepappers-
bolag, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Dataskyddspolicy
24 maj 2018

Sidan 2 (3)



Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för 
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, 
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort  
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning 
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför 
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.

Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partner-
skap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och 
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med  
våra kunder.

Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Artillerigatan 42 
SE-114 45, Stockholm

Börshuset, Skeppsbron 2
SE-211 20 Malmö

info@corpura.se
www.corpura.se

Kontakta oss

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av dina personuppgifter eller om 
du vill veta mer om, eller begära att vi gör ändringar i, blockerar eller raderar dina personuppgifter kan du 
skriva till oss på följande adress:

Corpura Fondkommission AB

Att: Dataskydd
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
eller dataskydd@corpura.se.

Du kan även vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor som rör 
personuppgiftsbehandling.

Dataskyddspolicyn uppdaterades den 24 maj 2018.
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