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PRIVATLIVSPOLITIK FOR  
VERITAS STATSAUTORISERET REVISIONSANPSRTSSELSKAB  

 

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 31-03-2021 

 

Veritas Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab’s dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan 

vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud 

fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til 

opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Veritas Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger be-

handles i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Kontaktperson:  Statsautoriseret revisor Henrik Lykke-Rasmussen 

Adresse:  Hammerensgade 1, 2. sal 

 1267 København K 

 

CVR:  35657975 

Telefonnr.:  4243 1413 

Mail:  hlr@veritasrevision.dk 

Website:  veritasrevision.dk 

 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

1) Kundeoplysninger:  

› Almindelige personoplysninger: 
– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse-, telefonnummer og e-mail-

adresse 
– Økonomioplysninger 

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
– CPR nr. 

 

2) Oplysninger om leverandører:  

› Almindelige personoplysninger:  
– Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer  

e-mailadresse, bankkontonummer  
 

3) Oplysninger om jobansøgere:  

› Almindelige personoplysninger:  
– Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
– CPR-nummer 

 

4) Oplysninger om ansatte:  

› Almindelige personoplysninger:  
– Oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, 

skattekort, uddannelse, stilling, ansættelsesaftale, arbejdstid  

› Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
– CPR-nummer 
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5) Oplysninger om besøgende på www.veritasrevision.dk: 

› Almindelige personoplysninger:  
– Ved udfyldelse af kontaktformularer beder vi om oplysninger som navn, telefonnum-

mer, e-mailadresse samt eventuelle kommentarer der beskriver henvendelsens om-
fang.  

 
 
Her indsamler vi oplysninger fra 
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder: 
 
Kunder: 

› Skatteoplysninger mv. fra www.skat.dk 

› Oplysninger fra www.boligejer.dk, www.cvr.dk, www.ois.dk, www.tinglysning.dk 

› Oplysninger fra PEP-liste jf. finanstilsynet.dk 

› Oplysninger fra EU's sanktionsdatabase 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml 

 
Leverandører: 

› Leverandørens hjemmeside 

› Google, Linkedin, cvr.dk  
 
Jobansøgere: 

› Google, Linkedin, Facebook, cvr.dk og tidligere arbejdsgiver. 
 

Ansatte: 

› www.skat.dk og www.cvr.dk 
 

 

Revisionsvirksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

› Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejnings-
reglen) 

› At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig 

› Behandling efter lovkrav 

› Behandling med samtykke 
 

 

Formålene:  

1) Formål med behandling af kundeoplysninger:  

› Som led i levering af kundens forespurgte ydelser om erklæringsafgivelse, rådgivning og 
assistance    

› Som led i revisionsvirksomhedens opfyldelse af lovkrav 
 

2) Formål med behandling af leverandøroplysninger: 

› Vurdere om leverandøren skal levere ydelser/produkter til Veritas Statsautoriseret Revisi-
onsanpartsselskab 

› Som led i bestilling, modtagelse, betaling og eventuel reklamation angående leverandø-
rens ydelser/produkter 

 

3) Formål med behandling af oplysninger på jobansøgere:  

› Vurdere om jobansøgeren skal tilbydes en ansættelsessamtale 

› Vurdere om en jobansøger skal tilbydes en stilling 
 

4) Formål med behandling af oplysninger på ansatte:  

› Håndtering af ansættelsesforhold  

› Opfyldelse af lovkrav 

› Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende. 
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5) Formålet med behandling af oplysninger om besøgende på www.veritasrevision.dk: 

› Kontaktoplysninger modtaget fra dig på vor hjemmeside anvendes til at kontakte dig for en 
videre uforpligtende dialog. 

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling 

udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  

› Betjening af et kundeforhold 

› Betjening af et leverandørforhold 

› Håndtering af et ansættelsesforhold 

› Stillingtagen til en ansættelse af en jobansøger 
 
 
Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi 

indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplys-

ninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.  

 

Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække 

samtykket tilbage ved at give os besked herom.  

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi benytter databehandlere i forbindelse med kommunikation, arkivering og levering af vore ydelser. Veritas 

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab indgår i denne forbindelse databehandleraftaler med disse tredje-

parter for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads, så oplysningerne er beskyttede, og så vi overhol-

der vore databeskyttelsesforpligtelser. 

 

Personoplysninger videregives ikke til andre firmaers markedsføringsbrug uden dit samtykke.  

 

Herudover kan vi oplyse, at  

 

Kunder: 

› Anmodninger om videregivelse af personoplysninger opfyldes ikke, med mindre vi har pligt hertil i 
henhold til gældende lovgivning/regulering eller med mindre du giver tilladelse hertil 

› Vi er underlagt hvidvaskloven, hvorfor vi f.eks. har pligt til at indberette og videregive oplysninger til 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis vi har mistanke om 
hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes. 

› Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket blandt andet medfører, at Revisortilsynet 
udpeger en anden revisionsvirksomhed til at foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Dette betyder, 
at dokumentationen, der bliver udvalgt til kvalitetskontrol, kan indeholde personoplysninger. Eksterne 
kvalitetskontrollanter er underlagt tavshedspligt i samme omfang, som vi er, hvorved dine personop-
lysninger er beskyttet. 

 
Jobansøgere: 

› Anmodninger om videregivelse af personoplysninger opfyldes ikke 
 
Ansatte: 

› Anmodninger om videregivelse af personoplysninger opfyldes ikke, med mindre vi har pligt hertil i 
henhold til gældende lovgivning/regulering eller med mindre du giver tilladelse hertil 

› Som følge af lovgivning sker der videregivelse af oplysninger om ansatte til offentlige myndigheder, 
herunder SKAT. 
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Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder afhængigt af, om vi behandler dine personoplys-

ninger som en kunde, som jobansøger, som en ansat eller som en besøgende på www.veritasrevision.dk: 

 

Kunder: 

Opbevaringsperioden er fastsat i henhold til hvidvaskloven og bogføringsloven. I denne sammenhæng kan 

det oplyses at personoplysninger slettes 5 år efter samarbejdets ophør.  

 

Jobansøgere:  

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:  

› Alle modtagne personoplysninger slettes efter at en ledende medarbejder har læst dem, med mindre 
Vertas Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab igangsætter en jobsamtale indenfor 1 måned. 

› Jobansøgninger der ikke resulterer i en ansættelse slettes straks 
 

Ansatte:  

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra ophøret af ansættelsesforholdet og i overensstemmelse 

med følgende kriterier:  

› Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som 
bilaget drejer sig om 

› Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter ar-
bejdet er ophørt 

 

 
Besøgende på www.veritasrevsion.dk: 

› Kontaktoplysninger modtaget fra dig på vor hjemmeside gemmes i 5 år 
 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig: 

› Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

› Retten til indsigt i egne personoplysninger 

› Retten til berigtigelse  

› Retten til sletning  

› Retten til begrænsning af behandling 

› Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

› Retten til indsigelse  
 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til 

os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersø-

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

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til 

Datatilsynet. Vi henviser i denne sammenhæng til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil 

datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig 

på vores websted. 


