
Information om personuppgiftsbehandling 

1. Introduktion 

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår 

användning av kunddata. I informationen refererar “ni” och “era” till den person/de personer vars 

personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund. 

2. Allmänt 

Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, 

användning och delning av era personuppgifter (med personuppgifter menas all information som 

avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).  

LR Ekonomi tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling: 

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi 

samlar in om dig.  

• Vi lagrar era personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.  

• Vi delar aldrig era personuppgifter med någon utan ert godkännande, om vi inte enligt lag är 

skyldiga att göra det. 

3. Vilken information samlar LR Ekonomi in om er? 

För att fullgöra vårt uppdrag gentemot er samlar vi in uppgifter om bland annat: 

• Namn 

• Personnummer 

• Postadress 

• Kontaktuppgifter så som e-postadress och telefonnummer 

• Uppgifter om anställda i företaget så som namn, personnummer, kontaktuppgifter och 

facktillhörighet 

4. När samlar LR Ekonomi in er information? 

LR Ekonomi samlar in information när ni blir kund hos oss och vid eventuella förändringar rörande 

anställda eller liknande. När ni registrerar dig för nyhetsbrev kommer era e-postadress och ditt namn 

användas för LR Ekonomis egna marknadsföringsändamål fram till dess att ni avslutar 

prenumerationen. Ni kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.  

5. Hur använder LR Ekonomi er information? 

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande: 

- Leverans av tjänster enligt uppdragsavtal 

- Uppfyllande av lagstadgade krav. 

- Uppfyllande av Svensk standard för redovisningskonsulter, REX. 



Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna 

kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen. Vi behandlar era 

personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en avtalad eller laglig grund.  

6. Registrerades rättigheter 

Ni har rätt till att begära information om era personuppgifter som vi behandlar. Ni har rätt att när 

som helst begära rättelse eller radering av era uppgifter som ni anser vara felaktiga. Kontaktuppgifter 

finner ni nedan. 

7. Klagomål 

Om ni har en fråga, vill lämna ett klagomål till LR Ekonomi angående hur era personuppgifter har 

behandlats eller överklaga ett beslut, kan ni kontakta oss direkt eller lämna ett klagomål hos en 

tillsynsmyndighet. 

8. Kontakta oss 

Ni kan kontakta vårt oss via: 

• E-post: gdpr@lr-ekonomi.se 

• Eller skriv till:  

LR Ekonomi i Karlskrona AB 
Kolonivägen 63 
371 54 Karlskrona 
 
 


