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Vad är förändrat med GDPR? 

Egentligen inget förutom att reglerna kring personuppgiftshantering förtydligats. Förutom tillkomsten 

av denna policy och personuppgiftsbiträdesavtalet fungerar vår verksamhet precis som tidigare.  

 

I både rådgivnings- och revisionsuppdrag kommer vi att hantera personuppgifter. Oavsett uppdrag 

behöver vi hantera personuppgifter för att kunna leverera det kunden beställt men även för att klara vår 

egen administration tex att kunna skicka fakturor och viktig information till kunderna.  

 

Vad betyder ”personuppgift”  

En personuppgift är varje uppgift som gör att det går att identifiera en levande fysisk person. Exempel 

på personuppgifter är namn, adress och personnummer.  

 

Behandling av personuppgifter och rättslig grund  

Vi behandlar enbart personuppgifter för att fullgöra de tjänster kunden beställt (se tjänsteområden 

nedan) dvs de tjänster vi ingått avtal om med våra kunder. Härutöver behöver vi hantera vissa 

personuppgifter för vår administration av uppdragen.  

 

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är uppdragsavtalet dvs att våra kunder givit 

oss ett uppdrag samt de lagar (främst GDPR) och regler som påverkar hanteringen.   

 

Exempel på andra lagar som reglerar bevarande av personuppgifter är Lagen om penningtvätt vilken 

ställer krav på lagring av vissa personuppgifter i fem år (uppgifter avseende kundkännedom).  

 

Tjänsteområde rådgivning 

När byrån hjälper till med redovisning, bokslut, deklarationer och annan rådgivning behöver 

personuppgifter hanteras för att kunna fullgöra de tjänster som vi åtagit oss att leverera. I dessa fall är 

byrån personuppgiftsbiträde. Detta innebär att ansvaret för hantering av personuppgifter ligger på 

kundföretaget och byrån ska följa dess instruktioner när uppdraget fullgörs. Mellan kundföretaget och 

byrån har ingåtts ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar respektive parts ansvar och uppgifter 

vad gäller hantering/behandling av personuppgifter.  

 

Tjänsteområde revision  

I revision är det revisorn som avgör om och vilka personuppgifter som ska behandlas. Bland annat 

måste revisorn kunna identifiera intressekonflikter och säkerställa att vi kan uppfylla krav på 

opartiskhet och i revisionsuppdrag även krav på oberoende. Revisorns självständiga roll och 

regleringen av revisionsuppdraget gör att revisorn själv är ansvarig för hantering av personuppgifter. 

Detta innebär att det inte behövs något personuppgiftsbiträdesavtal för revisionsuppdraget. Revision 

regleras i bolagsrättslig lagstiftning som bland annat hänvisar till god revisorssed och god 

revisionssed, innehållet i dessa uttrycks i olika standarder och beslut som grundas på lagstiftning. I de 

fall lagstiftning saknas, vilket kan vara fallet för viss revision och för olika bestyrkandetjänster 

grundas hanteringen av personuppgifter på det avtal som ingåtts mellan uppdragsgivaren och revisorn.  

 

Område egen administration 

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna administrera kunduppdragen tex fakturera. 

Grunden för att hantera personuppgifter är det avtal som ingåtts mellan kundföretaget och byrån.  

 


