
Det skal De vide om vores behandling af Deres personoplysninger:

At Johmy Hansen regis亡reret revisionsanpartsselskab er ansvarlig f。r

behandlingen af de personoplysningerI SOm Vi modtager fra Dem. De er velkomen
til a亡kontakte Johnny Hansen - Telefon: 40 40 47 99 - Mail:ゴoh@revisortal.dk

At formal守亡med behandling af deres personoplysninger er (ゴf. det som er aftalt

i denne af亡ale) at yde revision′　reView eller assistance med o卓stilling af

regnskab og handlinger som鼻。1ger naturligt heraf′　Samt at radgive om skattereg-

1er og virksomhedsdrift i bred forstandI budgettering samt holde dem orienteret

Om nyheder og mulighederI SOm Vi sk`狙nerI har Deres interesse. vi indsamler

alene n。dvendige oplysninger til ovenn鍵vnte formal.

At retsgrundlaget (hゴemel) for at vi behandler Deres personoplysninger er den

indgaede aftale′ lovgivning eller undertiden samtykke. At personkategorien af de

OPlysninger vi gemer′　er almindelige som navn og kontaktdetaljer, fortr01ige

SOm CPR.nr・ Og indkomstforh01d. At vi videregiver eller overlader Deres person○

○Plysninger til eksterne modtagere′　Offentlige myndigheder efter aftale med Dem′

Deres bank efter aftale med Dem og databehandlere. Åt nogle af vores underdata-

behandlere kan beliggende udenfor EU/EQ~S - i USA′　Og de amerikanske databehand-

lere er pa den af EU Komissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

De har efter databeskyttelsesforordningen en reekke rettigheder i forhold til

VOreS behandling af Deres personoplysninger. Hvis De vil gqre brug af Deres

rettigheder′　Skal De kontakte os. De har indsig亡S○ ○g rettelsesret. De har ret

til sletning. Vores generelle slet亡epolitik er f②lgende: 5 hele regnskabsir′

nしedmindre vi af regnskabsI雌SSige eller juridiske arsager sk彫mer, a亡de亡e工、

n。dvendigt at beholde dem i en leengere periode. Oplysningerne slettes senest′

nar even亡uelle formueretlige krav er foreldet. Vi ske7nner′　at indkomstforhold og

formueforh01d - herunder fordelinger, SkQ~der, ejeraftaler/interessentskabsafta-

ler′　Skilsmisse og bodeling skal opbevares i lO缶som dokumentation og bereg-

ningsgrundlag.

De har ret til begransning af behandling til data. De har ret til indsigelse′

dvs.′　De har i visse tilfeelde ret til at ge’re indsigelse mod vores behandling af

Deres personoplysninger. De har ret til at fa transmitteret oplysninger

(da亡aportabilitet). Det betyder′　at de kan fa udleest regnskabsposter og eller

abningsbalance i csv format med henblik pa import i et andet regnskabsprogram.

De kan la3Se mere Om Deres rettigheder i Datatilsynets veゴIedning om de

regis亡reredes rettigheder′　SOm De finder pa www.datatilsynet.dk. Klage til

Datatilsynet. Hvis de e’nSker at klageI Vil vi selvfe,lgelig va3re glade for at

blive orienteret og g`犯e′　hvad vi kan for at g②re Dem tilfredse′　men De er altid

berettige七　七il at klage direkte til Datatilsynet′　Borgergade 28′　5′ 1300

Kqbenhavn K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dkI Se eVt. mere Pa

WWW.da亡a亡ilsyne亡.dk.


