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Samtykkeerklæring 

 

I forbindelse med vores samarbejde, udbeder vi os om personoplysninger som navn, adresse, 

telefonnummer, mailadresse, lovkrævende cpr.nr. og andre relevante personoplysninger i henhold til 

hvidvaskningsloven. Disse oplysninger bruges udelukkende til behandling af opgaver aftalt mellem jer og 

Hou Larsen Regnskabsassistance. 

Personoplysninger som Hou Larsen Regnskabsassistance er behandlere af, bliver ikke solgt, overdraget eller 

gjort tilgængelige for tredjemand på noget tidspunkt. Samarbejdspartnere herunder jeres revisor med 

fuldmagt til oplysninger, vil kunne få oplysninger videregivet fra os, hvis det er relevant for udførelsen af 

deres opgave. 

Som registreret person/virksomhed har du/I ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, få 

udleveret vores opbevarede persondata i digital form, få tilrettet fejlagtige oplysninger og få slettet den 

data som vi opbevarer. 

I bedes endvidere oplyse hvis der sker ændringer i de personoplysninger vi behandler (navn, adresse, mail, 

tlf o.l.) 

Vi anvender som udgangspunkt ”STARTTLS” krypteret mails ved fremsendelse af regnskabsmateriale og 

personoplysninger (herunder cpr.nr.) 

Vi anvender databehandlere og sikre at disse lever op til persondataforordninge. 

Såfremt I ønsker at klage over vores behandling af jeres personoplysninger, kan dette ske til: Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5, 1300 København K. 

Kontaktoplysninger på os som dataansvarlig: 

Hou Larsen Regnskabsassistance, cvr.nr. 27 20 97 85, info@hoularsen.dk, tlf. 30 68 20 18. 

Ved underskrift af denne samtykkeerklæring accepterer I ovenstående om vores opbevaring af jeres 

persondata og tilkendegiver at du/I er fuldt ud informeret herom. 

 

Holbæk, den        /            2018 

 

Firmanavn : ______________________________________ 

Cvr.nr.: ______________________________________ 

Kontaktperson: ______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

(Underskrift) 
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    Politik og procedure for persondata  

 
1 Indledning 
Den interne procedurebeskrivelse for persondata gælder for Hou Larsen Regnskabsassistance. Ejer 

Mette Hou Larsen er ansvarlig for at regnskabsfirmaet overholder reglerne i persondataforordningen 

mv.  

 

Hou Larsen Regnskabsassistance er en regnskabsvirksomhed med kunderne i fokus. Firmaets kunder er 

vekslende mellem mellemstore og små virksomheder, uden tilknytning til særlige offentlige kendte 

personer.  

 

Den overordnede risiko for eksterne interesser i de persondata som opbevares/behandles vurderes 

som almindelig (uden forhøjet risiko) 

 

2 Opbevaring af persondata 
2.1 Typer af persondata  

Bogholderiet indsamler og behandler generelt følgende persondata:  

 • Kundedata  

  o Almindelige personoplysninger som navn, adresse, mail o.l.  

  o CPR nr.  

  o Bankoplysninger  

  o Bilag og regnskabsmateriale, herunder skatteoplysninger  

 • Kunders medarbejderoplysninger  

 • Medarbejderdata herunder ansøgninger  

  o Navn, adresse, CPR nr. og øvrige personlige oplysninger benævnt i ansøgninger 

Virksomheden opbevarer ikke flere personoplysninger end hvad der findes nødvendigt for at kunne 

udføre samarbejdsaftalen vi har med kunden.  

 

2.2 Opbevaring af persondata  
Vi opbevarer persondata fysisk (papirform) og elektronisk.  

 

Fysisk:  

Bilag/dokumenter med persondata, herunder CPR nr. i ringbind på virksomhedens adresse. Der 

arbejdes lokalt med dokumenterne i papirform på skrivebordet på virksomhedens kontorer. 

Bilagsmapper inkl. persondata mellem virksomheden og kunden kan transporteres ved fx arbejde hos 

kunden, ved modtagelse af materialer eller ved transportering til virksomhedens andet kontor.  

 

Elektronisk:  

Elektronisk opbevares der persondata på virksomhedens online backup, virksomhedens adgang til 

bogføringsprogram, virksomhedens timeregistreringsprogram samt virksomhedens mobiltelefoner, 

som alle er låste. 
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