
 

 

 

Konrev, Konsultation & Revision AB:s Datapolicy 

 

Nedan följer hur vi på Konrev, Konsultation & Revision AB hanterar personuppgifter: 

 

Att våra kunders personuppgifter behandlas korrekt är viktigt för oss på Konrev, Konsultation 

& Revision AB. Våra kunders personliga integritet är viktig. Vi vill att du som kund ska 

känna dig trygg i att vi behandlar dina personuppgifter ändamålsenligt, samt skyddas mot 

obehörig åtkomst.   

Vi på Konrev, Konsultation & Revision AB måste behandla personuppgifter för att kunna 

utföra våra tjänster. För att kunna utföra våra uppdrag lämnar du personuppgifter till oss om 

dig och ditt företag. Personuppgifterna lämnas via e-post, vår hemsida, brev, telefon, lämnas 

fysiskt eller via andra säkra krypteringslösningar.  

Den information som vi behandlar är av följande slag:   

- Kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser 

- Uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, 

befattning och anställningstid 

- Uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, 

tjänstledighet eller föräldraledighet 

- Facklig tillhörighet 

- Uppgift om medlemskap i Svenska Kyrkan (kyrkoskatt) 

- Personnummer/samordningsnummer 

- Uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter, uppgifter om 

lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter, 

- Bankkontonummer 

- Löneuppgifter (lönelistor) 

 

Vad gör vi med informationen som våra kunder lämna till oss?  

 

Alla personuppgifter som vi på Konrev, Konsultation & Revision AB tar del av används 

för att kunna utföra våra tjänster för våra kunder. Vi utformar ett uppdragsbrev med varje 

kund där bolagets hantering av personuppgifter står beskrivet. Vi använder även 

personuppgifter då vi skickar ut våra nyhetsbrev, samt vid tillfällen då vi vill gratulera 

kunder som fyller jämt. Meddela oss om ni inte vill att vi ska skicka nyhetsbrev eller 

gratulationskort till er.  

 

 

 



 

 

Hantering av personuppgifter: 

Vi på Konrev, Konsultation & Revision AB har arbetat fram en handbok om hur vi på 

byrån ska hantera personuppgifter. Bland våra interna rutiner framgår att bolagets 

anställda ska behandla personuppgifter varsamt, samt att personuppgifter som inte är 

relevanta för uppdraget ska raderas så snart det är möjligt. Anställda har även fått tydliga 

instruktioner hur de ska hantera olika incidenthanteringar. Alla på byrån har tystnadsplikt.  

 

Överföring av personuppgifter: 

 

Till leverantörer & underbiträden:  

 

Konrev, Konsultation & Revision har upprättat underbiträdesavtal med sina 

samarbetspartners. 

 

Vi lämna inte vidare dina personuppgifter utan din vetskap. Vi kan komma att dela dina 

personuppgifter med leverantörer och underbiträden detta för att kunna utföra våra 

tjänster. Konrev, Konsultation & Revision AB:s underbiträden framgår här på vår 

hemsida.  

 

Myndigheter:  

 

Vi på byrån kan behöva lämna personuppgifter till olika myndigheter såsom Skatteverket, 

Polisen och Bolagsverket vilket vi är skyldiga att göra enligt lag eller då ni har godkänt 

oss som ombud att utföra dessa tjänster. Vi på Konrev, Konsultation & Revision AB 

måste följa aktiebolagslagen samt se till att lagen (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism följs.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

 

Vi på Konrev, Konsultation & Revision AB raderar personuppgifter så snart vi inte har 

goda skäl (rättslig grund) att lagra personuppgifterna.  

 

Dina rättigheter du har som kund hos Konrev, Konsultation & Revision AB: 

- Begäran om registerutdrag – Du som kund på byrån har rätt att begäran ett 

registerutdrag, alltså få veta vilka personuppgifter, det är som vi har registrerade 

på dig som kund hos oss. 

- Rätt till rättelse – Om möjligt har du rätt att begära rättelse av personuppgifter 

samt komplettera icke fullständiga uppgifter.  

- Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära att bli raderad hos oss på Konrev, 

Konsultation & Revision AB. Vi har dock lagar att följa som kan innebära att vi 

vid viss begäran av att bli raderad inte har möjlighet att radera personuppgifterna.  



 

 

Dock har vi som rutin att så snart vi enligt lagen inte behöver spara 

personuppgiften ska den raderas.   

- Rätt till begränsningar – Om möjligt kan vi begränsa användandet av 

personuppgifter vid begäran. Vi kan dock inte begränsa så att vi inte kan utföra 

vårt uppdrag.     

 

Ändring av byråns datapolicy kan komma att ske. Om det sker kommer det att finnas 

information om det här på hemsidan.  

 

Om ni har frågor om vår datapolicy kontakta oss gärna på info@konrev.se. 

Personuppgiftsansvarig är: Konrev, Konsultation & Revision AB,556247 – 0012, 

Skalldalsvägen 18, 436 52 Hovås.  

mailto:info@konrev.se

