Nyhetsbrev
Vi bryr oss om
både företaget
och företagaren!
Vi är den lilla byrån med stor kompetens och engagemang. Vi vänder oss i
första hand till mindre företag där vi
vill jobba nära dig som företagare. När
du känner att tiden inte räcker till för
att både sköta administration och verksamheten, då kan AVL Revision med
kollegor hjälpa till. När ni ringer till
oss så är det ofta mig, Anette
Lindström som ni kommer i kontakt
med. Jag är Godkänd revisor och
medlem i FAR, Branchorganisationen
för redovisningskonsulter, revisorer &
rådgivare. Vårt medlemskap innebär
att vi har krav på oss att kontinuerligt
utbilda oss vilket ger dig som kund en
trygghet om att vi alltid är uppdaterade.
Vi är en del av LR
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer,
med mer än 70 kontor över hela Sverige. Centralt arbetar vi med utveckling,
utbildning och rådgivning. Dessutom
genomförs regelbundna kvalitetskontroller av revisorer och redovisningskonsulter, för att säkerställa en hög
kvalitet. Internationellt samarbetar LR
Revision & Redovisning med RBI som
finns representerade över hela världen.
Välkommen att kontakta oss!
Hos oss får du råd och stöd i alla frågor
som rör ditt företagande.
AVL Revision AB

Nr 1-2018

Den 25 maj 2018 närmar sig
Det finns de som anser att för dataskydd är den 25 maj en lika stor utmaning
som millennieskiftet var när det gäller risker för buggar i våra datasystem
när 1999 blev 2000.
Dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas berör i högsta
grad både ditt företag och vår byrå. Det är mycket som ska göras och det
gäller att ha en plan och ta tag i det viktigaste först. Här är några saker som
behöver göras:
•

Kartlägg och dokumentera vilka personuppgifter ni behandlar. Glöm
inte andra företag som behandlar personuppgifter för er räkning eller där
ni samlar in uppgifter för andras räkning.

•

Bestäm vilken laglig grund ni har för hantering av personuppgifter och
se till att det finns samtycke när det behövs.

•

Se till att personuppgifter skyddas.

•

Se över och vid behov skriv avtal, t.ex. med företag som biträder vid
hantering av personuppgifter (personuppgiftsbiträdesavtal).

•

Informera om hur ni hanterar personuppgifter, t.ex. på hemsida och i
avtal med kunder.

•

Se till att inte spara personuppgifter längre än nödvändigt. Uppgifterna
ska tas bort när de inte längre behövs.

•

Skapa rutiner så att alla berörda i företaget följer de nya reglerna, detta
kan t.ex. kräva utbildning.

Vi arbetar för fullt med vår anpassning till de nya reglerna men allt hinner
inte riktigt bli klart till den 25 maj. Det är inte heller möjligt eftersom alla
regler vi ska följa inte heller är klara. Men vi har en plan och vi kommer att
återkomma med bl.a. nya uppdragsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal och
mer information på vår hemsida.
Med vänliga hälsningar

Anette Lindström
AVL Revision AB

Kungsgatan 30 C
753 21 Uppsala
Besöksentre:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-post:

Kungsgatan 30 F
018 - 14 51 10
073 - 925 01 99
018 - 69 10 50
anette@avlrevision.se

www.avlrevision.se
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