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DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR EKONOMIFÖRVALTNINGENS REGISTER
1. Personuppgiftsansvarig

BDO Oy
Hallonnässtranden 2
00210 Helsingfors
info@bdo.fi
tfn 020 743 2920

2. Kontaktperson i ärenden
som gäller registret

Antti Juola (e-post antti.juola@bdo.fi)

3. Personregistrets namn

Ekonomiförvaltningens register

4. Syfte med behandlingen
av personuppgifter

BDO-koncernen fungerar som personuppgiftsansvarig för att sköta
följande funktioner inom BDO-koncernens ekonomiförvaltning:
betalning av fakturor
bokföring och bokslut
myndighetsanmälningar
andra motsvarande ändamål
BDO kan också anlita underleverantörer för behandlingen av uppgifter i
ovannämnda syfte.

5. Registrets datainnehåll

Personuppgifter om egna anställda och anställda med
underleverantörsavtal:
kontaktuppgifter och personuppgifter såsom: namn, adress,
telefonnummer, e-postadresser, ålder/födelsetid, personbeteckning,
yrkesbeteckning och organisation samt befattning i organisationen
andra uppgifter i anslutning till ekonomisk förvaltning, såsom
kontonummer, skattekort
Uppgifter om leverantörs- och kundrelationer
fakturerings- och betalningsuppgifter eventuella tillstånd, samtycken
och uppgifter om reklamförbud samt övriga uppgifter som insamlats
med personens samtycke.

6. Regelmässiga
uppgiftskällor

Uppgifter för detta register erhålls regelmässigt från
personalförvaltningen, personerna själva, kunderna, leverantörerna,
skattemyndigheterna och eventuellt från andra myndigheter.

7. Regelmässigt
utlämnande av uppgifter

Uppifter utlämnas regelmässigt till skattemyndigheterna. I övrigt lämnar
BDO inte regelmässigt ut personuppgifter i enlighet med denna
registerbeskrivning till utomstående, med undantag av vad som förutsätts
av finländska myndigheter enligt lagstiftning.

8. Överföring av uppgifter
utanför EU eller EES

Inga uppgifter ur registret överförs eller lämnas ut utanför EU eller EES.

9. Principer för skyddet av
registret

Endast specifikt utsedda anställda på BDO-koncernen, till vilkas uppgift
detta hör, har rätt att använda och upprätthålla uppgifterna i detta
register. Datasystemet skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga
tekniska åtgärder och det är tillgängligt endast för namngivna användare
med hjälp av personliga användarnamn och lösenord.

BDO Oy, a Finnish limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent member firms.

