
 
 

 

Dette dokument beskriver de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når ABC foretager 

dataindsamling og -behandling af personoplysninger på vegne af dig og/eller din virksomhed. 

 

Baggrund for denne beskrivelse af vores privatlivspolitik  

Vi har som revisionsvirksomhed behov for nogle af dine personlige data. Dette er nødvendigt for at give dig 

den korrekte rådgivning, korrekte udregninger og/eller korrekt indberetning til myndighederne.  

Det har altid, og vil altid være, vigtigt for os at beskytte dine data. Vi er, gennem anden lovgivning, også 

underlagt tavshedspligt.  

Det er vigtigt at de oplysninger vi har er korrekte og fyldestgørende, så vi kan udføre den eller de opgaver, 

du har bedt os om.  

 

Vi handler efter instruks  

Vi behandler kun de personoplysninger som er nødvendige for at udføre de opgaver vi i fællesskab har 

aftalt.  

Skulle der opstå situationer, som kræver yderligere behandling af persondata, vil vi bede om din tilladelse 

til dette. 

Anden lovgivning, såsom Hvidvaskningsloven, kan kræve, at vi behandler og indberetter personoplysninger 

uden din accept og, i visse situationer, helt uden din viden.  

 

Fortrolighed  

Dine data vil ikke blive videregivet til personer udenfor vores organisation uden din forudgående accept.  

Alle vore medarbejdere er underlagt tavshedspligt, og vi sikrer at de medarbejdere som behandler dine 

data forpligter sig til denne fortrolighed.  

Skulle en medarbejder forlade vores firma, vil deres adgang til dine data øjeblikkeligt blive lukket.  

 

  



Behandlingssikkerhed  

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at personer udenfor vores 

organisation ikke får adgang til dine data.  

Når dine data forlader vores system, f.eks. ved indberetning til SKAT, sker dette via sikret og krypteret 

dataforbindelse.  

 

Underdatabehandlere  

Til visse arbejdsopgaver benytter vi eksterne samarbejdspartnere (underdatabehandlere). Det drejer sig 

bl.a. om de mest almindelige og anerkendte lønbureauer og online bogføringssystemer. Præcis hvilke der 

anvendes, afhænger af den aftale vi har. Skulle der blive behov for at skifte underdatabehandler, vil dette 

ikke ske uden din accept.  

Det er vores pligt at sikre at disse underdatabehandlere mindst opfylder samme krav til fortrolighed og 

sikkerhed som du forventer af os, og vi har indgået databehandleraftaler med disse underdatabehandlere.  

 

Overførsel til tredjelande  

Vi har kun kontorsteder i Danmark og anvender pt. ikke underleverandører i tredjelande (udenfor EU).  

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi 

anvender dem til. Du kan også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager 

data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data vi behandler om dig. Adgangen kan dog være 

begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og 

immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. 

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal 

henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit 

samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi 

indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener at dine 

persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

 



Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om 

betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til os hvis 

du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi 

for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

 

Du har ret til at flytte dine data 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig 

hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor 

du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden 

tjenesteudbyder. 

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra 

os i et almindeligt anvendt format. 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores 

databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt 

og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.  

 

Kontaktinfo  

ABC Revision ApS, Strandvejen 153, 1. sal, 2900 Hellerup 

Telefon: 70 227 727 Mail: post@abcrevision.dk  Ansvarlig: Kim Richter 

 


