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HLB Auditoriet AB 
Integritets- och dataskyddspolicy  
Så här hanterar vi dina personuppgifter  
Vi på Aktiebolaget Auditoriet, nedan kallat Auditoriet, månar din personliga integritet. Men för 
att kunna utföra våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter eller andras 
personuppgifter som du lämnar ut till oss. Eftersom att vi värnar din integritet samlar vi inte in 
fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer absolut inte vidare uppgifterna till tredje part.  
Genom denna integritets- och dataskyddspolicy förklarar vi hur samlar in och använder dina 
personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter 
gällande. Avsikten med policyn är att ge dig en översiktlig bild av hur vi använder 
personuppgifter, men ger inte en garantier för fullständigheter om de olika fall som kan 
uppstå.  
 
Genom att göra köpa tjänster av Auditoriet accepterar du denna policy och vår behandling 
av dina och de personuppgifter som du överlämnar till oss för att kunna utföra de tjänster 
som vi åtar oss. Genom att köpa tjänster eller genom att kontakta oss via vår hemsida, email 
eller telefon godkänner du att Auditoriet använder elektroniska kommunikationskanaler för 
att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår 
policy. Har du några frågor om vår integritets- och dataskyddspolicy kan du alltid kontakta 
oss på info@hlb-auditoriet.se.  
 

Lagstadgad tystnadsplikt och etiska riktlinjer för revisorer  
Vi har enligt lag tystnadsplikt i vår yrkesutövning som revisorer. Denna tystnadsplikt ger dig i 
grunden ett säkert skydd vad gäller vår hantering av dina och ditt företags uppgifter. 
Lagstiftningen stipulerar dock tillfällen där vi har skyldighet att lätta på tystnadsplikten. Vissa 
situationer där detta kan aktualiseras beskrivs i avsnitt längre ner i denna policy.  
 

Vilken information samlar vi in?  

Information som du ger till oss  
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett 
antal olika sätt, såsom när du beställer tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, 
per e-post, brev eller telefon eller när du överlämnar material som vi behöver för att utföra 
vårt uppdrag. Denna information kan vara:  
 

✓ Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisations-/personnummer, 

adressinformation, namn, e-postadress, telefonnummer.  

✓ Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson eller annan 

faktureringsinformation.  

✓ Finansiell information – Den information som krävs för att fullfölja överenskommet 

uppdrag.  

✓ Ägaruppgifter - Namn, personnummer, kopia av ID-handling, annan väsentlig information 

för att uppnå kundkännedom, som krävs för att fullfölja överenskommet uppdrag.  
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Offentlig information, information från dina leverantörer och ev. företrädare i 

revisionsuppdrag  
I vårt uppdrag kan vi samla på oss uppgifter från offentliga register. Detta görs i så fall främst 
för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund eller i samband med att vi 
bedömer om vi kan utföra ett uppdrag åt dig eller det företag du företräder. Detta rör sig 
främst om information från kreditupplysningsföretag eller från register som tillhandahålls av 
statliga verk och myndigheter. Det kan även förekomma att vi inhämtar information 
avseende ditt företag från dina underleverantörer, eller från tidigare revisor. Även detta sker 
för att vi antingen ska kunna ta beslut om att anta ett uppdrag åt dig eller för att få tillräcklig 
information för att kunna fullfölja det avtalade uppdraget.  

Kommer vi dela din information vidare?  
Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Vi kan komma att dela dina 
personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden 
gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information skall 
hanteras säkert. 
 

Leverantörer och underleverantörer inom Auditoriets sfär – närstående företag  
Auditoriet kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer 
för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i 
denna policy.  
 

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer  
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av 
liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet  
 

Myndigheter, konkursförvaltare och efterträdande revisor  
Auditoriet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, 
allmän åklagare, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt 
lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna 
information är efterlevnad av aktiebolag eller vid för åtgärder mot penningtvätt och 
terroristfinansiering. I vissa fall kan vi i enlighet med lag vara tvungna att lämna ut 
information till konkursförvaltare och i det fall ditt företag väljer att avsluta ett 
revisionsuppdrag hos oss, även att lämna information till den tillträdande revisorn efter att vi 
valts bort från uppdraget.  
 

Väsentliga ägarförändringar, samgående, eller inträde i nätverk  
Auditoriet kan komma att dela din information till tredje parter: Om Auditoriet eller en 
väsentlig del av Auditoriet verksamhet förvärvas av en tredje part eller ingår ett varaktigt 
samarbete med annan revisionsbyrå eller ett nätverk för revisionsbyråer, kan 
personuppgifter om Auditoriet kunder komma att delas.  
 

Var behandlar vi dina personuppgifter?  
Vi strävar alltid efter att behandla din data så lokalt som möjligt. Målsättningen är att hålla 
kvar digitalt lagrad information inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att 
överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga 
legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma 
nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.  
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Personuppgiftsbiträden  
Auditoriet använder sig av personuppgiftsbiträden. Detta rör sig i allt väsentligt av biträden 
för följande:  

✓ IT-system för utförande av tjänster, bl.a. revisions-, redovisnings- och 

deklarationsprogram.  

✓ Kund- och planeringssystem  

✓ Ekonomi och affärssystem  

✓ E-poststöd  

✓ IT-stödstjänster (internet, support, back-up, o.dyl.)  

 
Ovan beskrivna system kan vara molnbaserade eller serverbaserade. För samtliga 
identifierade personuppgiftsbiträden upprättar Auditoriet personuppgiftsbiträdesavtal.  
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden 
gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.  
 

Dina rättigheter  

Rätt att få tillgång till din data  
Du kan begära en kopia av de personuppgifter du skulle vilja se samt verifiera den 
information vi har om dig.  
 

Rätt till rättelse  
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.  
 

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)  
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är 
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för 
Auditoriet, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter 
är oftast lagstadgade. Detta kan röra sig om specifika lagar för revisorer och revisionsbyråer, 
men kan även ha sin grund i bl a. bokförings- och skattelagstiftning, bank-och 
penningtvättslagstiftning.  
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Ändring av denna policy  
Vi kan komma att uppdatera denna integritets- och dataskyddspolicy. Vi kommer i de fall det 
sker en uppdatering, meddela ändringen på vår hemsida: www.hlb-auditoriet.se. Om du har 
frågor kring policyn så gör du det på email: info@hlb-auditoriet.se.  
 
Personuppgiftsansvarig är:  
 
HLB Auditoriet AB 
Org.nr. 559190-0591  
Järnåkravägen 3  
222 25 Lund 

mailto:info@hlb-auditoriet.se

