
Persondatapolitik: Revision Ry & Hammels politik 
for behandling af personlige oplysninger 
 
Generel oplysningspligt 
Revision Ry & Hammel respekterer fuldt ud alle ønsker om beskyttelse af persondata. I overens-
stemmelse med Persondataforordningen (GDPR) skal vi som dataansvarlig oplyse, hvordan og 
hvornår vi indsamler oplysninger og hvorledes disse behandles.    

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.  

 
Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af denne hjemmeside 
På vores hjemmeside tilbyder vi, at kontakte dig uforpligtende, hvis du indtaster følgende oplysnin-
ger. Navn, telefon og e-mail. For at kunne yde den bedst mulige service beder vi dig ligeledes ind-
taste en kort besked, så henvendelsen kommer til den rette person. 

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordnin-
gen, GDPR art. 6(1)(B) og Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23/5-2018.  

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler 
og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig 
om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger. 

 
Personoplysninger afgivet i forbindelse med dit kundeforhold 
For at vi kan betjene dig som kunde, har vi brug for dit navn, adresse, telefon, CPR-nr./CVR-nr. Du 
skal dokumentere oplysningerne vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr. Hvis 
kundeforholdet vedrører personlig skattemæssig assistance skal vi ligeledes efter anmodning have 
oplysninger om skattemæssige forhold. 

Vi indsamler endvidere oplysninger som benyttes i forbindelse med udarbejdelse af regnskab og 
bogholderi jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Når vi beder dig om oplysnin-
ger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive 
eller i øvrigt betjene dig. 

I nogle tilfælde skal vi som led i vores kvalitetssikring indhente oplysninger fra eksterne samar-
bejdspartnere, f.eks. pengeinstitutter. I disse tilfælde vil vi altid indhente samtykke fra kunden. 

 
  



Personoplysninger afgivet i forbindelse med din funktion som leveran-
dør eller samarbejdspartner 
For at du kan blive leverandør/samarbejdspartner er det nødvendigt, at vi opbevarer og behandler 
dine kontakt, såsom navn adresse, telefon, cvr.nr- og betalingsoplysninger.  

Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med leve-
randøren/samarbejdspartneren jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

 
Persondatabeskyttelse i forbindelse med rekruttering 
Ved modtagelse af en ansøgning og bilag vil dette straks blive fremsendt til den relevante leder 
med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Ansøgning med 
evt. bilag bliver ikke delt med nogen udenfor virksomheden. 

Da der i forbindelse med rekruttering ikke behandles følsomme personoplysninger eller CPR-nr. vil 
vi bede om, at alle kandidater overstreger sådanne oplysninger, inden de fremsendes til os. 

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med kandidaten 
eller for at gennemføre foranstaltninger på kandidatens anmodning forud for indgåelse af kontrakt, 
jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afslut-
tet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.  

Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger opfatter vi dette som et udtryk for at ansøgeren har 
givet samtykke til at måtte gemme ansøgning og bilag i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slet-
tes. Hvis ansøgningen ikke må gemmes i 6 måneder skal dette angives i ansøgningen. 

 

Særligt vedr. hvidvaskprocedure 
Vi er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 
terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler derfor oplysninger om kunden, kundens ejere eller den 
daglige ledelse i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-
21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forplig-
telse, som vi er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 87, 
jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1. 

Vi kan blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder. Hvor vi har mistanke 
om hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes, har vi en pligt til at indberette og videre-
give oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og 
eventuelt øvrige tilsyn i medfør af hvidvasklovens § 26. 

 

  



Tidsrum for opbevaring af personoplysninger 
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden 
til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Når vores relation til dig ophører, beholder vi 
dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at: beholde vores forretningsdokumenter 
til analyse og/eller revisionsformål; overholde dokumentationskrav i henhold til loven; forsvare eller 
fremsætte retskrav og behandle eventuelle klager. 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er 
nogen oplysninger, som vi af tekniske årsager ikke er i stand til at slette helt fra vores systemer, vil 
vi foretage passende foranstaltninger for at forhindre enhver yderligere behandling af disse oplys-
ninger. 

Hvis du som kunde ønsker at vi opbevarer dine oplysninger i en længere periode end den alminde-
lige forældelsesfrist er det en betingelse at vi indhenter separat samtykke til denne opbevaring.  

 

Videregivelse og overførsel af oplysninger 
For at kunne opfylde aftaler med dig, f.eks. vedr. lønbehandling videregiver vi de oplysninger om 
dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. 

Vi har i den forbindelse indgået databehandler aftaler med alle eksterne databehandlere for derved 
at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data. 

 

Revisionsvirksomhedens tavshedspligt og din ret til indsigt 
Revisionsvirksomhedens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplys-
ninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i revisionsvirksomheden. 

Vi har endvidere truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplys-
ninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uved-
kommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

Dataminimering 
De personlige oplysninger, der behandles, skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, 
hvad der er nødvendigt i forhold til det eller de formål, hvortil de behandles. Dette er et udtryk for et 
generelt krav om proportionalitet.  

På trods af, at vores digitale systemer nærmest giver uanede muligheder for indsamling af person-
oplysninger om vores medarbejdere, kunder, leverandører mv., behandler vi alene personlige op-
lysninger, som er ”need to have” og ikke ”nice to have”.  

 

  



Ajourføring af data 
Kvaliteten af vores behandling af data afhænger af, at de personlige oplysninger er korrekte og om 
nødvendigt ajourførte.  

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har 
du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller 
anden hjemmel.  

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen. 

Vi har som dataansvarlig oprettet procedurer for at denne kvalitet, bl.a. gennem årlige ajourføring 
af persondata på vores foranledning.  

 

Datarettighed 
Du ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender 
dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager 
oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen eller hensynet til andre 
personers privatlivsbeskyttelse. Dog kan vores forretningsgrundlag, forretningspraksis, forretnings-
hemmeligheder, interne vurderinger og materiale også være undtaget fra indsigtsretten. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke 
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til op-
hør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.  

 

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet) 
Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, har du  ret 
til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. 

 

Klag over revisionsvirksomhedens behandling af oplysninger 
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til revisionsvirk-
somheden. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, el-
ler dt@datatilsynet.dk. 

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig 
Hvis du har spørgsmål om Revision Ry & Hammels behandling af persondata er du velkommen til 
at kontakte vores dataansvarlige msf@revisionry.dk.  
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