
 

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och 
hantering av kunder och uppdrag 

 

Bakgrund 

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss 

information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av 

Baker Tilly Stint AB och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande 

information.  

Baker Tilly Stints ABs behandling av personuppgifter 

Baker Tilly Stint AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som 

kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. 

Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra 

personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. 

Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av 

utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av 

intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är 

nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Baker Tilly Stint AB eller en inom byrån 

personvald revisor/redovisningskonsult som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för 

Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Baker Tilly Stint 

AB kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom 

exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna 

behandling är nödvändig för Baker Tilly Stint AB berättigade intresse av att hantera risker och 

eventuella krav. 

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. 

kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress 

samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan 

Baker Tilly Stint även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder 

uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med 

penningtvättslagen.  



 

Baker Tilly Stint AB kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, 

avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event 

som Baker Tilly Stint AB anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. 

Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Baker Tilly Stint AB berättigade intresse av att kunna 

nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom 

områden som är relevanta för dessa personers befattningar.  

Mottagare av informationen 

Baker Tilly Stint AB är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget 

inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

Baker Tilly Stint AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som 

anlitas av Baker Tilly Stint AB i syfte att kontrollera och upprätthålla Baker Tilly Stint AB opartiskhet 

och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för 

att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Baker Tilly Stint AB kan även 

komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett 

rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Baker Tilly Stint AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga 

intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, 

professionell skyldighet eller myndighetsbeslut. 

Säkerhet vid behandling av personuppgifter 

Baker Tilly Stint AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas 

genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är 

lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Baker Tilly Stint AB system och 

organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas 

med anledning av uppdraget.  

 

 

 



 

 

Lagring av personuppgifter 

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål 

för vilka personuppgifterna behandlas.  

 

Rättigheter såsom registrerad 

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den 

registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. 

registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade 

rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning 

av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. 

Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.  

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt 

med anledning av uppdraget, så är Baker Tilly Stint AB att bevara dokumentationen i detta avseende 

under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan 

dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl 

är det inte möjligt för Baker Tilly Stint AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller 

inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Baker Tilly Stint AB 

personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, 

rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.  

 

  



 
Information on processing of personal data in filing systems for acceptance and 
handling of clients and engagements 
 

Background 
 

When personal data is processed, the controller has a duty to supply certain information to the data 
subjects. As a consequence of the engagement, personal data will be processed by Baker Tilly Stint AB 
and by its network firms, if any. For this reason, the following information is provided. 

Baker Tilly Stint ABs processing of personal data 
 

Baker Tilly Stint AB will process personal data in accordance with applicable law. The personal data 
that will be processed is obtained from the client, its group companies (if applicable) or other entity, for 
example the Swedish Tax Agency, the Swedish Companies Registration Office or publicly available 
sources and relates to authorised representatives and other persons whose personal data is needed to 
deal with the client relationship and beneficial owner. The personal data is processed prior to the 
acceptance of clients and/or engagements and as a consequence of the performance of the engagement 
in order to undertake checks of independence, quality checks, checking of conflicts of interest, measures 
under the Act (2017:630) on Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing (“the Anti-
Money Laundering Act”) and in order to document measures taken. Such processing is necessary in 
order to fulfil the legal obligations of Baker Tilly Stint AB, or a statutory auditor within the firm/the 
Contractor whohas undertaken to perform the engagement and is necessary for the Contractor’s 
legitimate interest in fulfilling professional duties. Baker Tilly Stint AB may also process personal data 
for other risk management measures (such as insurance matters) and in order to carry out internal 
financial reporting. This processing is necessary for Baker Tilly Stint AB legitimate interest in managing 
risks and any claims. 

The categories of personal data that may be processed for the above-mentioned purposes include contact 
details such as name, address, personal identity number/coordination number, telephone number, e-mail 
address and details of departmental affiliation and position. In connection with registration of the client 
Baker Tilly Stint AB may also process copies of identity documents for those persons who represent 
the client within the framework of the customer due diligence measures taken under the Anti-Money 
Laundering Act. 

  



 

Baker Tilly Stint AB may also process personal data such as name, departmental affiliation, position 
and e-mail addresses in order to provide information on seminars and other events that Baker Tilly Stint 
AB arranges and in order to send newsletters and other marketing material. Processing for such purposes 
is necessary for Baker Tilly Stint AB legitimate interest in being able to reach out to employees at clients 
who may be interested in events, marketing and news in areas that are relevant to the positions of these 
persons. 

Recipients of the information 
 

Baker Tilly Stint AB is obliged to ensure that the information processed as a consequence of the 
engagement does not become available to unauthorised persons, which means that personal data will be 
processed confidentially. 

Baker Tilly Stint AB may disclose personal data to network firms or another entity engaged by Baker 
Tilly Stint AB for the purpose of checking and maintaining the impartiality and independence of Baker 
Tilly Stint AB, carrying out quality checks and taking other risk management measures, as well as 
sending invitations to events and other marketing material. Baker Tilly Stint AB may also disclose 
personal data to insurance companies or legal advisers in connection with a judicial procedure to the 
extent required to enable Baker Tilly Stint AB to look after its legal interests or to another recipient if 
such an obligation exists under applicable laws and regulations, professional obligation or decision of 
an authority. 

Security in processing of personal data 
 

Baker Tilly Stint AB is responsible under applicable law for the personal data that is processed being 
protected by necessary technical and organisational security measures, having regard to what is 
appropriate in relation to the nature and sensitivity of the personal data Baker Tilly Stint AB system and 
organisation are arranged so that unauthorised persons do not have access to the personal data processed 
as a consequence of the engagement. 

Storage of personal data 
 

The personal data will not be processed for a longer time than is necessary for the purposes for which 
the personal data is processed. 

  



 

Rights of the data subject 
 

Data subjects have the right in certain cases to request receipt of information concerning whether 
personal data relating to the data subject is processed, and if so to obtain access to the personal data in 
the form of what is known as an extract from a filing system. Data subjects furthermore often have the 
right to obtain the rectification of inaccurate personal data concerning them. Furthermore, data subjects 
may have the right to erasure of their personal data and the right to request restriction of the processing 
of personal data concerning the data subject or to object to such processing. Data subjects also have the 
right to lodge a complaint with a supervisory authority concerning the processing. 

With regard to personal data processed in connection with the acceptance of clients and engagements 
and as a consequence of the engagement, Baker Tilly Stint AB is obliged to retain documentation in 
this respect for at least ten years. This means that it is not permitted to erase personal data included in 
such documentation beforehand, and sometimes neither is it permitted to rectify the data. For the reasons 
mentioned, it is not possible for Baker Tilly Stint AB in such cases on request from a data subject to 
restrict or limit the processing of personal data. With regard to Baker Tilly Stint AB processing of 
personal data for marketing purposes, however, data subjects have the right to request erasure, 
rectification and restriction and to object to the processing of their personal data for such purposes. 

 

 


