Integritetspolicy
Allmänt
Baker Tilly Stint AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress Kammarkagatan 7, 111
40 Stockholm. Baker Tilly Stint AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att
alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. I
denna integritetspolicy vill vi informera om hur dina personuppgifter behandlas.
När och varför behandlar vi dina personuppgifter
Denna policy gäller för de uppgifter som samlas in i samband med att du blir kund hos oss och skriver
på vårt uppdragsavtal och godkänner vår behandling av dina personuppgifter. När påskrivet
uppdragsavtal finns har Baker Tilly Stint AB laglig grund att handha dina personuppgifter.
Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Du har självfallet rätt att motsätta dig användandet av dina personuppgifter i samband med
marknadsföring, detta görs genom att maila info@bakertilly.se.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig
De personuppgifter vi behandlar när du blir kund hos oss är ditt namn, adress, personnummer, IDhandling, telefonnummer, e-mailadress och eventuellt information om närstående parter (revision).
För det fall det gäller jobbansökningar raderas information efter två år då kravet på att vi kan visa på
hur rekryteringen har gjorts utan diskriminering, Diskrimineringlagen. Du har dock alternativet att
godkänna att vi behåller dina uppgifter för framtida bruk. Då har Baker Tilly Stint AB rätt att handha
uppgifterna till dess att du meddelar att du vill ta bort dessa.
Hur länge finns personuppgifter kvar
Vi behåller dina personuppgifter för den tid som du är kund hos oss. Efter ett avslutat uppdragsavtal
behöver vi dock ha kvar för att fullgöra de krav som återfinns i Bokföringslagen, vilket innebär att
sådana uppgifter ska sparas i sju år. För revisionskunder så har vi krav att behålla dokumentationen i
tio år.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Baker Tilly Stint AB.
Du ska i så fall begära detta skriftligen till Baker Tilly Stint AB, se kontaktuppgifter nedan. Om du önskar
att bli raderad kan du eller vill rätta en felaktig eller missvisande uppgift kan du skriftligen vända dig
till Baker Tilly Stint AB.
Säkerhet
Det finns alltid en risk förknippad med att lämna ut personuppgifter. Det är inga tekniksystem som är
helt skyddade för intrång. Baker Tilly Stint har dock vidtagit alla tekniska säkerhetsåtgärder som krävs
för att skydda era personuppgifter mot förstörelse, förändring eller otillbörlig åtkomst.
Kontakt
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på info@bakertilly.se eller på tel. +46 8-546 220 00.

