GDPR – den nya lagen för hantering av personuppgifter
Känsliga personuppgifter som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter (exempelvis dna eller fingeravtryck),
brottsrelaterade uppgifter, har vi inte uppgifter om.
Andra känsliga uppgifter som medlemskap i a-kassan eller liknande kan finnas med i redovisningen.
Allt som hör till redovisningen eller deklarationen har vi tillgång till. I de fall kunden endast har
kundnummer på egna fakturor, finns inga uppgifter om vår kunds kund. De finns i dessa fall hos vår
kund.
Verifikationer och årsakt som hör till företagets redovisning, återsänder vi i paket via posten till
kund, efter årets slut, när deklarationen och årsredovisningen är klar. Kopior på redovisningen från SPCS
bokföring, årsredovisningar, protokoll, avstämningar och deklarationer sparas hos oss i 10 år.
Genomgång av årets resultat och det som hör till görs via telefon.
Personuppgiftsansvarig är jag själv då jag ensam arbetar på företaget numera. Uppgifter i deklarationen
skickas till skatteverket och verifikationer sänds till skatteverket endast på uppmaning av dessa. Annars
stannar uppgifterna hos oss, tills vi har återsänt handlingarna till kund.
Databehandling sköter vi med en dator, inget nätverk, som endast jag själv använder. Kontinuerligt
kopierar jag det som finns på datorn till annan hårddisk, som förvaras på säker plats.
Dataprogram som används är SPCS bokföringsprogram, Excel för årsredovisningen, avstämningsblanketter och löner, Word för protokoll, Norstedt Proffs för deklaration.
Underhållsavtal och support finns är hos SPCS och Wolters Kluwer, som uppdateras årligen. Övriga
problem med datorer och internet anlitar vi Torsby Datorbutik AB.
Support för skattefrågor, avtal finns med Skattehuset Proffs i Göteborg, både skatteinformation och
möjlighet att ställa frågor. Vi har flera faktatidningar om skatter och revision, samt skattekurser vid
behov.
Moms- och arbetsgivaravgifter redovisas direkt via internet till skatteverket.
Deklarationer redovisas via fil till skatteverket. Privata deklarationer redovisas i pappersformat.
Kontors- och ansvarsförsäkring finns hos IF Skadeförsäkring AB.
Betalning åt kund görs inte. Samtliga betalningar sköts av kunden själv.
Uppsägning av uppdrag kan göras av båda parter, med omgående verkan om så krävs och önskas.
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