
      

   
     

      
   

 
Villkor för registrering som kund vid Kronofogdens 
nätauktioner 

 
Inledning 
Kronofogden behandlar de uppgifter som lämnas i enlighet med 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Lag om behandling av uppgifter i 
Kronofogdemyndighetens verksamhet (SFS 2001:184). Syftet med dessa lagar är 
att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifterna är 
Kronofogden. 
 
Samtycke till registrering 
Genom samtycke till registrering godkänns att uppgifterna används i enlighet med 
dessa villkor. 
 
För att kontrollera att uppgifterna är riktiga och aktuella kan Kronofogden behöva 
verifiera uppgifterna mot andra offentliga register, t.ex. folkbokföringsregistret. 
 
Användning av uppgifterna 
Uppgifterna som finns om den registrerade används i samband med exekutiva 
auktioner som sker i form av en Internetauktion.  
 
I samband med budgivning kommer användarnamn (alias) att visas tillsammans 
med avgivna bud på Kronofogdens webbplats.  
 
Uppgifter om vem som vunnit budgivningen används för ytterligare 
kommunikation med Kronofogden, t.ex. i samband med betalning och 
utlämning/utskick av den köpta egendomen.  
 
Uppgift om köpare kommer att hanteras vidare av Kronofogden i handläggningen 
av den exekutiva försäljningen. Det innebär t.ex. att uppgifterna används när 
Kronofogden antecknar vinnande budgivare/köpare i protokoll över den exekutiva 
försäljningen. Men uppgifterna kan även användas i andra sammanhang i 
handläggningen av målet eller ärendet t.ex. vid ett överklagande av den exekutiva 
försäljningen. 
 
Uppgifterna kan även användas om den registrerade vill använda sig av någon 
spekulantservice t.ex. för att bevaka försäljning av vissa typer av objekt. 
 
Utlämnande av uppgifter 
Uppgifterna om den registrerade kan lämnas ut till var och en som med stöd av 
offentlighetsprincipen har rätt att få del av uppgifterna, om inte uppgifterna 
omfattas av sekretess. Uppgifter som förekommer i handläggning av ett mål eller 
ärende om utsökning eller indrivning omfattas i stor utsträckning av sekretess. 
Sekretess gäller inte uppgifter som förekommer i ett beslut 



      

   
     

      
   

 
 
 
Begäran om registerutdrag 
Du kan en gång per år begära att gratis få besked om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerad hos Kronofogden. En sådan begäran ska göras till Kronofogden. 
 
Felaktiga uppgifter 
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig kan du vända dig till Kronofogden 
och begära att uppgiften rättas. En oriktig behandling av en uppgift kan medföra 
skadeståndsansvar för staten. 
 
Avregistrering och gallring 
Du kan när som helst avsluta din registrering av uppgifterna eller begära att 
Kronofogden tar bort de registrerade uppgifterna. Registreringen kan inte avslutas 
när uppgifterna används i ett pågående försäljningsärende.  
 
Uppgifter som behandlats vidare av Kronofogden för handläggning av ett mål 
eller ärende (t.ex. uppgift om köpare) kan inte avregistreras utan tas bort i 
samband med att målet eller ärendet gallras. 
 
Uppgifter som inte använts vid budgivning gallras senast ett år efter registrering. 
 


