
Focus Revision AB 
Policy rörande personuppgifter/GDPR. 

 

Focus Revision AB har följande register där personuppgifter av varierande grad förekommer 

 Kundregister i ekonomisystemet. Här lagras namn/firma, adress och telefonnummer. Registret 

används för tidredovisning och fakturering/kundreskontra. Rättsliga grund för detta register är 

rättslig förpliktelse samt intresseavvägning. 

 Register över leverantörer. Här lagras namn/firma, adress och telefonnummer. Registret används 

i vår egen administration. Rättsliga grund för detta register är rättslig förpliktelse samt 

intresseavvägning. 

 Program för dokumentering av revision samt hantering av inkomstdeklarationer och 

revisionsnära rådgivning. Här lagras namn/firma, adress, telefonnummer 

personnummer/organisationsnummer samt övrig information nödvändig för att utföra 

uppdragen. Detta inkluderar personuppgifter inklusive personnummer på företrädare (de 

uppgifter som finns på de registreringsbevis som går att få fram från bolagsverket). Rättsliga 

grund för detta register är rättslig förpliktelse samt intresseavvägning. 

 Årligen skriver de anställda under ett avtal som bland annat reglerar deras tystnadsplikt.  

 

Focus Revision AB gör aldrig några utskick i reklamsyfte där uppgifter hämtas ur ovan beskrivna 

register. Inte heller har någon annan än anställda på Focus Revision AB tillgång till registren. När 

personal slutar på Focus Revision AB har de inte längre tillgång till vår server och kommer därigenom 

inte längre åt registren. 

 

Uppgifterna sparas i registren i 7 år vad avser alla utom program för dokumentering av revision som 

lagras i 10 år med rättslig förpliktelse som grund. 

 

Registren ligger på gemensam server och denna är lösenordskyddad.  

 

Mail är ofta en viktig del i dokumentationen av revision. Mail som sparas sorteras in i aktuellt 

register. Mail som inte sparas tas bort och hamnar då i mappen ”Borttagna mail”. Denna mapp skall 

kontinuerligt rensas så att osorterade mail inte ligger kvar om de är äldre än 6 månader. 

 

Noteras kan att Focus Revision AB i huvudsak arbetar mot juridiska personer och att register över 

juridiska personer inte faller in under GDPR-lagstiftningen. 

 

Vi är medvetna om att vi är skyldiga att anmäla dataintrång i registren till datainspektionen inom 72 

timmar. 

 

 


