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Detta Integritetsmeddelande
(”Integritetsmeddelandet”) gäller Personuppgifter
för en person som Wilmington Trust SP Services
(Frankfurt) GmbH, enbart i egenskap av
”Säkerhetsagent” (dvs. som innehavare av
säkerheter för särskilda tillgångar, såsom ett
billån eller leasingfordringar för fordringsägarens
räkning), erhåller från refinansieringspartner i
syfte att tillhandahålla de Säkerhetsagentjänster
som avses i detta Integritetsmeddelande.
Termerna ”Wilmington Trust”, ”vi,” ”oss” eller
”vår” i detta Integritetsmeddelande avser den
enhet som anges i Avsnitt 7. Termerna
”Personuppgifter”, ”Behandling” och
”Personuppgiftsansvarig” definieras i Avsnitt 8.
Detta Integritetsmeddelande beskriver
kategorierna av och användningsområdena för
Personuppgifter samt eventuella upplysningar
och internationella överföringar i samband med
Säkerhetsagenttjänsterna. Häri beskrivs också hur
länge vi sparar Personuppgifter och vilka
rättigheter individen har med avseende på
gällande lag, inklusive EU:s allmänna
dataskyddsförordning [”GDPR”, (EU) 2016/679].
Därutöver anges i detta Integritetsmeddelande
från vilka källor Personuppgifterna har hämtats.

This Privacy Notice (“Privacy Notice”) applies to
Personal Data relating to an individual that
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH,
solely in its capacity as "Collateral Agent" (i.e., as
holder of security over specific assets, such as
auto loan or lease receivables for the benefit of
noteholders), obtains from refinancing parties for
the purpose of providing the collateral agent
services ("Collateral Agent Services") referred to
herein. The terms “Wilmington Trust,” “we,” “us”
or “our” in this Privacy Notice refers to the entity
identified in Section 7. The terms "Personal Data",
“Processing” and “Controller” are defined in
Section 8. This Privacy Notice describes the
categories and uses of Personal Data as well as
any data disclosures and international transfers in
connection with the Collateral Agent Services. It
also describes how long we retain Personal Data
and which rights individuals may have subject to
applicable law, including the General Data
Protection Regulation [“GDPR”, (EU) 2016/679]. In
addition, this Privacy Notice outlines from which
source Personal Data originate.

Detta Integritetsmeddelande kan ändras eller
uppdateras från tid till annan för att återspegla
förändringar i vår lagring av Personuppgifter
samt behandlingsverksamhet, eller förändringar i
tillämpliga lagar. När en förändring görs kommer
vi att posta den uppdaterade versionen av detta
Integritetsmeddelande på Wilmington Trusts
webbplats (Klicka här). Samtliga förändringar
kommer att gälla från och med datumet för den
senast uppdaterade versionen som anges i detta
Integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig att

This Privacy Notice may be amended or updated
from time to time to reflect changes in our
Personal Data storing and processing activities, or
changes in applicable law. When a change is
made, we will post the updated version of this
Privacy Notice to the Wilmington Trust website
(Click Here). All changes will become effective as
of the Last Updated Date indicated on this
Privacy Notice. We encourage you to regularly
check the website to review any changes that we
make. We also encourage you to review our

regelbundet kontrollera webbplatsen för att se
eventuella förändringar som vi gör. Vi ber dig
också att se vår Wilmington Trust Internet Privacy
Policy, (Klicka här), som omfattar insamling och
användning av information när du besöker
Wilmington Trusts webbplats.

Wilmington Trust Internet Privacy Policy, (Click
Here), which covers our collection and use of
information when you visit the Wilmington Trust
website.

Avsnitt 1: Kategorier av personuppgifter

Section 1: Categories of Personal Data

som samlas in och lagras

Obtained and Stored

I samband med Säkerhetsagenttjänsterna
samlar vi in och lagrar följande kategorier av
Personuppgifter om dig:

In connection with the Collateral Agent
Services we obtain and store the following
categories of Personal Data about you:

Namn, adress, finansieringsavtalsnummer,
fordonschassinummer, bilregistreringsnummer,
typ av finansieringsavtal
(ballongbetalning/avbetalning), slutlig summa att
betala, datum för sista betalning samt utestående
kapitalbelopp vid tiden för refinansieringen.

Name, address, financing contract number,
vehicle chassis number, vehicle registration
number, type of financing contract
(balloon/amortizing), final installment amount,
final installment date and principal outstanding
balance at the time of refinancing.

Samtliga Personuppgifter som vi mottar, lagrar
och, under vissa omständigheter, behandlar,
hämtas från refinansieringspartner som har en
direkt relation till dig. Vi behandlar inte
Personuppgifter som har överförts till oss av
refinansieringspartner, såvida det inte krävs enligt
villkoren för vårt åtagande som leverantör av
Säkerhetsagenttjänster.

All Personal Data that we receive, store and,
under certain circumstances, process are
obtained from refinancing parties that have a
direct relationship with you. We will not process
Personal Data transferred to us by refinancing
parties, unless required by the terms of our
appointment as provider of Collateral Agent
Services.

Avsnitt 2: Källor till Personuppgifter

Som leverantör av Säkerhetsagenttjänster erhåller
vi Personuppgifter uteslutande från
refinansieringspartner såsom banker, originatorer
av fordringar, finansieringsmellanhänder samt
leverantörer av finansiella tjänster som vanligtvis
är delaktiga i refinansiering av billånefordringar
eller fordringar avseende leasade bilar.

Avsnitt 3: Ändamålen med behandlingen
och den rättsliga grunden för behandlingen

Vi behandlar enbart Personuppgifter som
erhålls från refinansieringspartner för följande
ändamål:

•

I samband med utnämningen av en

Section 2: Sources of Personal Data

As a provider of Collateral Agent Services we
obtain Personal Data exclusively from refinancing
parties such as banks, originators of receivables,
intermediary financers and financial service
providers which are typically involved in the
refinancing of auto loan receivables or auto lease
receivables.
Section 3: Purposes of the Processing and
Legal Basis for the Processing

We will process Personal Data received from
refinancing parties only for the following
purposes:

•

In connection with the appointment of a

tjänsteleverantör som ersätter en tidigare
sådan och som antar ansvaret för tjänster
och administration för
refinansieringspartnerna i enlighet med
de avtalsmässiga arrangemangen för
refinansieringstransaktionerna, i den mån
det är nödvändigt för att göra det möjligt
för ersättaren att utföra sina
avtalsmässiga åtaganden.
•

I samband med utnämningen av en I
samband med utnämningen av en
indrivnings- eller inkassobyrå, en juridisk
rådgivare eller en rättsinstans, i den mån
som du inte uppfyller dina åtaganden i
enlighet med den avtalsmässiga
relationen med refinansieringsparten
som gav upphov till överföringen och
spridningen av personuppgifterna från
refinansieringsparten till oss.

Behandlingen av dina Personuppgifter av de skäl
som anges ovan är nödvändig för våra
berättigade affärsintressen eller en tredje part,
med undantag för om den registrerades intressen
eller grundläggande rättigheter och friheter väger
tyngre och kräver skydd av den registrerades
Personuppgifter.
Avsnitt 4: Spridning av Personuppgifter

replacement servicer assuming the
servicing and administration obligations
of the refinancing parties under the
contractual arrangements of the
refinancing transactions, to the extent
necessary to enable the replacement
servicer to perform its contractual
obligations.

•

In connection with the appointment of
an enforcement or debt collection
agency, a legal adviser or a court, if any
to the extent you are not performing
your obligations under the contractual
relationship with the refinancing party
which gave rise to the transfer and
disclosure of the Personal Data by the
refinancing party to us.

The processing of your Personal Data for the
purposes described above is necessary for our
legitimate business interests or by a third party,
except where our interests are overridden by your
interests or fundamental rights and freedoms as
data subject.

Section 4: Disclosure of Personal Data

I enlighet med tillämplig lag kan vi lämna
Personuppgifter vidare till närstående,
myndigheter och rättsinstanser samt övriga
tjänsteleverantörer enligt nedan:

In accordance with applicable law, we may
disclose Personal Data to Affiliates, Governmental
and Judicial Bodies, and other Service Providers
as identified below:

Närstående, inklusive våra närstående bolag
belägna i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

Affiliates, including our related companies
located in the European Economic Area (EEA).

Myndigheter och rättsinstanser, inklusive
nationella och lokala myndigheter, juridiska
enheter, brottsbekämpande myndigheter samt
domstolar.

Governmental and Judicial Bodies, including
national and local government agencies,
regulatory bodies, law enforcement agencies and
courts.

Tjänsteleverantörer samt deras ersättare,
inklusive tjänsteleverantörer, ersättande
tjänsteleverantörer som övertar
refinansieringspartens åtaganden i enlighet med
det avtal som har ingåtts mellan

Service Providers and replacement servicers,
including service providers, replacement servicers
assuming the obligations of the refinancing party
under the contract entered into between the
refinancing party and you, enforcement or debt

refinansieringsparten och dig, jurister vid
brottsbekämpande myndigheter eller
inkassobyråer samt övriga professionella
rådgivare. Tjänsteleverantörer som är föremål för
avtalsmässiga åtaganden enbart för att behandla
dina Personuppgifter enligt våra instruktioner,
samt för att vidta åtgärder för att skydda dina
Personuppgifters integritet och säkerhet.

Avsnitt 5: Lagring av data

I enlighet med villkoren för
Säkerhetsagenttjänsterna måste vi spara dina
Personuppgifter i minst tre år efter överföringen
av sådana Personuppgifter till oss, men under
inga omständigheter kommer Personuppgifterna
att sparas längre än den tillåtna maxtiden enligt
tillämpliga lagar och regler. Om vår uppgift som
leverantör av Säkerhetsagenttjänster skulle
avslutas före ett sådant datum kommer vi att
överföra dina Personuppgifter till
refinansieringsparten eller -parterna från vilka vi
har fått sådana Personuppgifter.

Avsnitt 6: Dina juridiska rättigheter

Du har rätt att invända mot behandlingen av
dina personuppgifter för legitima intressen.
Du har rätt att utöva följande:

collection agencies attorneys, and other
professional advisors. Service Providers are
subject to contractual obligations to only process
the Personal Data in accordance with our
instruction, and to use measures to protect the
confidentiality and security of your Personal Data.

Section 5: Data Retention

Pursuant to the terms of the Collateral Agency
Services we are required to retain your Personal
Data for at least three years following the transfer
of such Personal Data to us, but in any event the
retention of Personal Data will be for no longer
than the maximum time period allowed under
applicable laws and regulations. If, before such
time, our appointment as provider of Collateral
Agent Services is terminated, we will transfer your
Personal Data to the refinancing party or parties
from whom we have obtained such Personal
Data.
Section 6: Your Legal Rights

You have the right to object to the processing
of your Personal Data for legitimate interests.
You have the right to exercise the following:

•

Rätten att begära tillgång till, eller att
begära kopior av, dina Personuppgifter
som vi behandlar.

•

The right to request access, or request
copies of, your Personal Data that we
process,

•

Rätten att begära ändring av inkorrekta
Personuppgifter som vi behandlar.

•

The right to request rectification of any
inaccurate Personal Data that we process,

•

Rätten att radera dina Personuppgifter
som vi behandlar.

•

The right to request erasure of your
Personal Data that we process,

•

Rätten att begränsa behandlingen av
dina Personuppgifter.

•

The right to restrict processing of your
Personal Data,

•

Rätten att få dina Personuppgifter
överförda från en Personuppgiftsansvarig
till en annan.

•

The right to have your Personal Data
transferred from one controller to
another, and

•

Rätten att inge klagomål till en
Dataskyddsmyndighet.

Avsnitt 7: Personuppgiftsansvarig och

•

The right to lodge complaints with a Data
Protection Authority (DPA).

Section 7: Controllers and Contact Details

kontaktuppgifter
Detta Integritetsmeddelande tillhandahålls av
den enhet som nedan anges som
Personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor
eller klagomål gällande den praxis som beskrivs i
detta Integritetsmeddelande, vänd dig till den
nedan angivna enheten med hjälp av de angivna
kontaktuppgifterna:

This Privacy Notice is being provided by the
entity listed below as a Controller. If you have any
questions or concerns regarding the practices
described in this notice, please reach out to the
entity listed below at the contact information
provided below:

Den Personuppgiftsansvariges namn
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH

Name of Controller
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH

Kontaktuppgifter till den Personuppgiftsansvarige
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH
Attention: GDPR Office
Steinweg 3–5
60313 Frankfurt am Main Tyskland

Controller Contact Information
Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH
Attention: GDPR Office
Steinweg 3- 5
60313 Frankfurt am Main Germany

gdproffice@wilmingtontrust.com

gdproffice@wilmingtontrust.com

Avsnitt 8: Definierade termer

Section 8: Defined Terms

Personuppgifter: All information som kan användas
för att identifiera en person, direkt eller indirekt.

Persona Data: Any information that can be used to
identify an individual, directly or indirectly.

Behandling: Åtgärder, oberoende av om de utförs
automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, behandling eller
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning
genom överföring, spridning eller tillhandahållande
på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring.

Processing: Operations, whether or not by automated
means, such as collection, recording, organization,
structuring, storage, adaptation or alteration,
retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making
available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction

Personuppgiftsansvarig: Den person eller enhet som,
ensam eller tillsammans med andra, avgör
ändamålen och metoderna för behandling av
Personuppgifter.

Controller: The person or entity that, alone or jointly
with others, determines the purposes and means of
Processing Personal Data

Personuppgiftsbiträde: Alla personer eller enheter
som behandlar personuppgifter för den
Personuppgiftsansvariges räkning

Processor: Any person or entity that Processes
Personal Data on behalf of the Controller

