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INTEGRITETSPOLICY HOS FOLKESSON 
 

 

Vi värnar om våra kunders och våra anställdas integritet och förtroende för oss. Detta 
förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera personuppgifter. Vi eftersträvar en 
öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga 
integriteten.   

All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. 
Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig bestämmer syftet och de metoder som används när personuppgifter 
samlas in och behandlas. Det är också personuppgiftsansvarig som ansvarar för att 
behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.  

Vi har två bolag, med inriktning på olika typer av tjänster, Folkesson Råd & Revision AB samt 
Folkesson Ekonomiservice AB. Bolagen utför kunduppdrag som personuppgiftsansvariga 
och/eller som personuppgiftsbiträden. Bolagen är även personuppgiftsansvariga för den 
behandling av personuppgifter som genomförs för egna ändamål, t.ex. för att kunna fullgöra 
våra skyldigheter mot anställda.  
 
För de behandlingar som sker inom Folkesson Råd & Revision AB:s verksamhet är 
Folkesson Råd & Revision AB personuppgiftsansvarig (org.nr 556889-5246, adress: 
Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala). 

För de behandlingar som sker inom Folkesson Ekonomiservice AB:s verksamhet är 
Folkesson Ekonomiservice AB personuppgiftsansvarig (org.nr 556722-3135, adress: 
Dragarbrunnsgatan 78B, 753 20 Uppsala). 
 
Kontaktuppgifter (till båda bolagen): 
Brev: Box 3035, 750 03 Uppsala 
Telefon:018-17 24 50 
E-mail: info@folkessonab.se 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar personuppgifter: 

 När vi utför kunduppdrag 
 Vid marknadsaktiviteter 
 Vid rekrytering och avseende medarbetare 

Vi arbetar oftast med kunder som vi har en lång relation till.  Vi har ett uppdragsbrev med de 
kunder som vi jobbar med. Uppdragsbrevet/avtalet ger oss tillgång till de personuppgifter 
som vi behöver för att kunna kommunicera med kunder och ger oss underlag för att inhämta 
de personuppgifter vi behöver för att fullgöra våra åtaganden som följer av uppdragsbrevet.  

Vi sparar uppdragsdokumentation i enlighet med gällande branschpraxis.  

Vad gäller redovisnings- och löneuppdrag så är vi personuppgiftsbiträde och vår hantering 
regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Inom ramen för revisionsuppdrag är vi 
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personuppgiftsansvariga. Anledningen till detta är framförallt den självständiga roll som 
revisorer har och att revisorn utför uppdraget i enlighet med gällande lagar, regler och 
professionella åtaganden, vilket innebär att det är revisorn som avgör om och i så fall vilka 
personuppgifter som ska behandlas inom ramen för revisionsuppdraget och hur uppgifterna 
ska behandlas. Vi informerar mer om det i samband med att uppdragsbrev upprättas. 

I samband med marknadsaktiviteter behandlar vi personuppgifter, t.ex. i form av 
kontaktuppgifter till personer vi bjuder in till sådana aktiviteter. Personuppgifter som samlas 
in för marknadsföringsändamål sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

För att kunna bedriva verksamheten måste vi rekrytera nya medarbetare och administrera 
förhållanden som rör våra anställda. Personuppgifter inhämtade i samband med rekrytering 
bevaras normalt under högst två år efter rekryteringsaktivitetens avslutande om personen 
inte anställts. Vad gäller anställda behandlar vi personuppgifter för att kunna fullgöra våra 
skyldigheter enligt anställningsavtalet och för att uppfylla regler i lag. Vi behandlar t.ex. 
namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt 
uppgifter om närmast anhörig. Vissa personuppgifter avseende anställda raderas efter 
anställningens upphörande, medan andra personuppgifter bevaras under längre tid om det 
krävs för att kunna göra skyldigheter (t.ex. mot Försäkringskassan). 

Rättsliga grunden för vår behandling 
Vi för ett personuppgiftsregister över vilka uppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och 
vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. I de fall vi använder samtycke som 
grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke.  

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis 
bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en 
längre tid. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma 
att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.  

Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga 
grunder. 

Lagring av personuppgifter 
Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara 
informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre 
än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.  

Datalagring 
Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system 
lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av 
våra leverantörer. Därmed kan vissa personuppgifter lagras innanför och utanför Sverige och 
EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar 
uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner. 

Utlämning av personuppgifter 
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje man om det inte krävs för att fullfölja vårt 
uppdrag till våra kunder. I de fall vi har någon leverantör som behandlar personuppgifter för 
vår räkning så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifterna 
behandlas uteslutande enligt våra instruktioner. 
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Rättelse och information 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha 
sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige.  Beroende på 
vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. 

Klagomål till tillsynsmyndighet 
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en 
tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se 
www.imy.se. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter 
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontaktar du oss per mail. Vi har en 
person utsedd till registeransvarig som kommer att återkoppla med svar till dig. 
 
Email: info@folkessonab.se 
 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av 
integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. 

 

 


