
Personvernerklæringen i Degerstrøms Revisjon 
 

Alle individer, enten de måtte være kunder, leverandører, ansatte eller andre personer, er vernet av 

personvernloven. I denne inngår det at enhver har mulighet til å bestemme hvordan egne private 

opplysninger blir behandlet. Dette vil blant annet si at hvis en bedrift har registrert informasjon om 

deg har du rett til å bli informert om dette, men du har også rett til å få innsyn i denne informasjonen 

dersom du ønsker det. Mer om rettigheter forklares etterhvert i dette skrivet. 

Personvern er en viktig del av Degerstrøms Revisjon, og vi er opptatt av at akkurat din informasjon 

skal sikres på en best mulig måte. Denne personvernerklæringen forklarer hva vi som revisor samler 

inn av personopplysninger i forbindelse med de tjenestene og det produktet vi leverer. Den forklarer 

også hvordan disse opplysningene samles inn, og hvordan de blir beskyttet på en best mulig måte. 

 

1.0 Hvilke opplysninger er det snakk om? 
Opplysningene vi er i besittelse av gjelder i hovedsak kunder og leverandører, som kan være alt fra 

enkeltpersoner til store foretak. En stor del av opplysningene er kontaktinformasjon, som for 

eksempel navn, telefon, mail og stilling.  

I loven er utgangspunktet slik at all behandling av personopplysninger er forbudt, med mindre man 

har hjemmel i lov. Personopplysningsloven regulerer behandling av opplysningene nevnt ovenfor i §8 

og §9. 

Vi i Degerstrøms Revisjon komme til å benytte oss av underdatabehandlere. Hvis advokater, 

regnskapsførere eller andre bistår oss med et oppdrag, vil også disse komme til å behandle 

opplysninger som er samlet inn av oss. Den rettslige hjemmelen for dette finner vi i GDPR artikkel 28. 

Vi bekrefter at våre underdatabehandlere vil være under de samme forpliktelsene til vern av 

personopplysninger som oss.  

I tillegg til hva som er nevnt over behandler også Degerstrøms Revisjon personopplysninger om sine 

ansatte. Dette gjelder blant annet kontaktinformasjon, personalia, lønnsopplysninger, evalueringer 

og andre opplysninger i forbindelse med søknad og kontrakt. Rettslig grunnlag for behandling av 

disse opplysningene faller også inn under §8 i personopplysningsloven.  

 

2.0 Hvordan behandles dine personopplysninger? 
Ved bruk av personopplysninger i forbindelse med revisjonsoppdrag kvalifiserer vi til å bli 

behandlingsansvarlig. Dette er like åpenbart som det høres ut, altså at vi er ansvarlig for alle 

opplysningene vi behandler, enten det er kunde-, leverandør- eller medarbeideropplysninger. Vi 

kunne overlatt dette ansvaret til en tredjepart, men vi har valgt å fortsette som behandlingsansvarlig 

ettersom det er vi som først å fremst bestemmer over bruken.  

I forbindelse med revisjon behandles opplysninger som ansettelseskontrakter, ansattnummer, 

adresseopplysninger, lønnsopplysninger og andre opplysninger. Denne informasjonen blir samlet inn 

ettersom det er nødvendig for gjennomføring av revisjonsoppdrag, attestasjoner eller 

konsulenttjenester. Kilder til denne informasjonen er kundene selv, leverandører og nettsider som 

Forvalt, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Altinn. 



Selv om personopplysningsloven bestemmer at opplysninger knyttet til kunder skal slettes når det 

ikke er bruk for dem lengre, er også dette regulert av revisorloven §5-5. Denne sier at revisor har et 

oppbevaringskrav for dokumentasjon på inntil 10 år. Når disse årene utløper vil informasjonen bli 

slettet. 

Informasjon vi mottar i forbindelse med stillingsannonser og jobbsøking blir lagret i våre systemer. 

Dette er for å gjøre evalueringsprosessen enklere, men også med tanke på fremtidige ansettelser. Vi 

bekrefter at personopplysninger som er registrert i våre systemer i denne forbindelse, kun vil bli 

brukt til rekrutteringsformål. Denne informasjonen slettes fra våre systemer dersom den respektive 

jobbsøker ønsker dette. 

 

3.0 Hvordan er informasjonen om deg sikret på en betryggende måte? 
For å beskytte den dataen som ligger lagret i våre systemer har vi etablerte rutiner internt som er 

med å sikre at uvedkommende ikke får innsyn eller tilgang. Opplæring av ansatte, ansvarsdeling, 

tilgangsbegrensning, samt andre fysiske og tekniske barrierer som lås, antivirus og brannmur er 

konkrete eksempler på sikringsmekanismer vi benytter for å beskytte nettopp dine opplysninger på 

en tilfredsstillende måte.  

 

4.0 Hvilke rettigheter har du? 
Personvernloven omtaler en rekke rettigheter du har når det kommer til hvordan dine 

personopplysninger hos andre skal behandles. De forskjellige rettighetene er presentert under. 

4.1 Innsyn 
Dersom du ønsker det, har du rett til å få innsyn i de personopplysningene som er samlet inn om deg. 

Det vil si at du kan kreve å få vite hva slags opplysninger det er og hvordan de brukes. Det er også en 

rekke andre punkter du har rett til å få vite, slik som formål, mottakere av informasjon, lagringstid, 

kilde osv. 

4.2 Korrigering 
Dersom du mener opplysningene om deg er feil kan du kreve at dette korrigeres. 

4.3 Sletting 
I noen tilfeller kan du kreve at informasjonen om deg slettes. Dette kan være for eksempel hvis du 

trekker tilbake et tidligere gitt samtykke eller den som har samlet inn informasjon om deg har gjort 

dette ulovlig. 

4.4 Begrensning 
Hvis du benytter deg av retten til begrensning tillater du at opplysninger om deg lagres, men de kan 

ikke brukes i noen sammenheng. Denne rettigheten er vanlig å bruke når du mener opplysningene 

om deg er feilaktige. 

4.5 Dataportabilitet 
Med dataportalitet menes det at du kan få tilsendt dine personopplysninger og bruke disse som du 

vil. Dette betyr at du kan flytte informasjon om deg fra en tjeneste til en annen, eller fra en bedrift til 

en annen. Om du eksempelvis skulle ønske å bytte revisor, kan du kreve at vi sender opplysningene vi 

har om deg til den nye revisoren, eller til deg slik at du kan gjøre det selv. 



4.6 Protestering 
Du har rett til å protestere mot bruken av dine personopplysninger i enkelte tilfeller. Dette kan være 

hvis noen behandler opplysninger om deg uten ditt samtykke. Dersom du protesterer vil ikke den 

som har dine opplysninger kunne bruke disse, og må også slette disse, med mindre opplysningene 

brukes på andre områder til andre formål. Det er noen unntak fra denne retten, for eksempel hvis 

virksomheten trenger opplysningene for å fullføre en avtale de har med deg, eller hvis de av 

lovmessige grunner trenger informasjonen. 

4.7 Automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
Av det nye lovverket GDPR som ble implementert i Norge i 2018 står det også at en datamaskin ikke 

kan ta avgjørelser som har store konsekvenser for deg. Dersom du er misfornøyd med utfallet av en 

helautomatisk avgjørelse kan du kreve at denne blir behandlet av et menneske. Vi benytter oss ikke 

av noen helautomatiske datastyrte prosesser i Degerstrøms Revisjon. 

 

5.0 Endringer 
Det vil komme endringer i denne erklæringen dersom vi finner det nødvendig. Det vil da bli registrert 

i «sist oppdatert» nederst på denne siden. Modifiseringer vil komme som resultat av endringer i 

personvernloven, eller at vi ønsker å beskrive på en best mulig måte hvordan vi i praksis etterlever 

denne loven.  

 

Kontaktinformasjon personvernansvarlig 
Hvis du har spørsmål knyttet personvern, kontakt personvernansvarlig: 

Runar Horn 

48 10 16 90 

rh@drevisjon.no 

 

 

 

Sist oppdatert 29.08.18 
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