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Her kan du læse Plan Revision persondata- og privatlivspolitik 

PERSONDATAANSVAR I PLAN REVISION 

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt 

Plan Revision (i det følgende benævnt *PR*) er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, 
herunder EU-forordningen om persondata (herefter kaldet ”GDPR”) samt databeskyttelsesloven. 

PR har vedtaget denne persondata- og privatlivspolitik, der gælder for revisionsvirksomheden i 
forbindelse med behandlingen af persondata. 

Persondata- og privatlivspolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata 
om vores klienter og andre parter, som vi håndterer persondata omkring som led i vores 
sagsbehandling eller til opfyldelse af andre formål. 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores 
databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, 
at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri – eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller 
datafortrolighed. 

Vi er dataansvarlige (men kan i nogle tilfælde være databehandlere) 

Når vi behandler persondata om klienter og andre parter som led i driften af revisionsvirksomhed, er 
vi som oftest at betragte som dataansvarlige, mens vi i få situationer er databehandlere, hvilket 
f.eks. er tilfældet i forhold til vores ejendomsadministrationskunder. Hvorvidt vi er dataansvarlige 
eller databehandlere afhænger af den konkrete situation. Nedenfor har vi angivet de typiske 
situationer ud fra vores relation til dig. 

Behandling af personoplysninger for dig som klient som led i varetagelsen af en sag: 

Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig som klient – herunder kontaktoplysninger på 
dine medarbejdere mv. – gør vi det for at løse en regnskabsmæssig eller skattemæssig opgave, som 
du har bedt os om at bistå dig med. 

Som revisorer arbejder vi som oftest selvstændigt og vurderer herunder, om der er grundlag for at 
indsamle og behandle personoplysninger, hvilke personoplysninger der er nødvendige og relevante, 
og hvor længe personoplysningerne skal opbevares. Derudover er vi som revisorer underlagt en 
række andre regler i vores sagsbehandling, herunder de etiske regler for revisorer, revisorlovgivning 
etc., som pålægger os en række forpligtelser, fx pligten til at foretage en selvstændig vurdering af 
processen i en sag – uafhængigt af din opfattelse som klient. 

Vi er således forpligtede til at handle selvstændigt i forbindelse med en række beslutninger 
vedrørende dine (og evt. andre parters) personoplysninger, hvorfor vi i de fleste sagstyper vil være 
at betragte som dataansvarlige. 

Når vi er dataansvarlige i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre overholdelse af de 
rettigheder, du har efter persondatalovgivningen (Se afsnittet ”Dine rettigheder”). 



I forbindelse med visse sagstyper, fx lønadministration eller ejendomsadministration, kan vi som 
nævnt ovenfor efter omstændighederne betragtes som databehandlere, hvis vi handler efter 
detaljeret instruks fra vores klient (f.eks. ejerforeningen). PR vil informere klienten, såfremt vi 
vurderer at være databehandlere, således at der kan indgås en databehandleraftale og indgås 
nærmere aftale om evt. bistand med opfyldelse af den dataansvarliges pligter, herunder f.eks. 
udarbejdelse af privatlivspolitikker til klientens kunder/aftaleparter. 

Behandling af personoplysninger for dig som klient som led i andre formål end varetagelsen 
af en sag: 

Når vi behandler personoplysninger om vores klienter eller vores klienters ejere/ledelse (hvor 
klienten er et selskab), som led i andre formål end varetagelse af en sag for klienten, er vi ligeledes 
dataansvarlige. 

Sådanne andre formål kan eksempelvis være håndtering af dine personoplysninger til opfyldelse af 
vores pligt til at indhente ID m.v. for at overholde hvidvasklovgivningen eller opbevaring af dine 
kontaktdata i en kundedatabase. 

Når vi i disse situationer er dataansvarlige i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre 
overholdelse af de rettigheder, du har efter persondatalovgivningen (Se afsnittet ”Dine 
rettigheder”). 

Behandling af personoplysninger for andre parter end klienter i forbindelse med varetagelsen 
af en sag: 

I forbindelse med varetagelsen af en sag for vores klienter, vil der være situationer, hvor vi skal 
håndtere personoplysninger om andre parter med relation til klienten eller sagen, fx medarbejdere, 
samarbejdspartnere, aftaleparter, kunder, modparter mv. overfor sådanne parter vil vi som oftest 
være dataansvarlige. 

Det betyder, at vi skal sikre opfyldelse af den registrerede persons rettigheder efter 
persondatalovgivningen ( Se afsnittet ”Dine rettigheder”). 

 

Behandling af personoplysninger som led i jobansøgning: 

PR håndterer jobansøgninger i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, og PR er i den 
forbindelse dataansvarlig for de persondata, du afgiver i din ansøgning og tilhørende bilag. 

Som dataansvarlig for persondata i en jobansøgning og ansættelsesforhold i øvrigt, skal vi sikre 
overholdelse af de rettigheder, du har efter persondatalovgivningen (Se afsnittet ”Dine 
rettigheder”).  

 

 



Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger PR har om dig. Du kan til enhver tid bede os om at 
rette eller slette de oplysninger, vi har, (medmindre vi har opbevaringspligt i forhold til skatte- og 
regnskabslovgivningen) eller få udleveret en kopi af de data, vi har liggende om dig.  

Hvad angår vores nyhedsbrev kan du til enhver tid afmelde dig via et link, som er inkluderet i alle 
de nyhedsbreve eller e-mailmarkedsføring, vi sender dig. Ændringen har effekt med det samme. 

Hvis du vil klage over Plan Revisions behandling af dine oplysninger, skal du kontakte Datatilsynet 
på www.datatilsynet.dk. 

 

Kontaktoplysninger i tilfælde af spørgsmål om PR håndtering af personoplysninger 

PR er ansvarlig for de persondata, der behandles i forbindelse med konkrete klientforhold og sager. 
Du kan altid kontakte PR persondataansvarlige på pfp@planrevision.dk 

PR øvrige kontaktoplysninger: 

Plan Revision 
CVR-nr. 12322143 
Købmagergade 14 
4700 Næstved 
Telefon: 55770317 

Det er også denne e-mailadresse, du skal anvende, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger PR 
behandler om dig. 
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