
Persondatapolitik for VKST Revision 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan VKST Revision behandler dine personoplysnin-
ger.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

VKST Revision, Godkendt revisionsaktieselskab 

Fulbyvej 15 

4180 Sorø  

CVR nr. 34 35 19 61 

persondataansvarlig@vkst-revision.dk  

Telefon 5786 0250  

 

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi varetager opgaver for vores klienter og formålet med brug af personoplysninger er som 
udgangspunkt, at kunne varetage vores klienters interesser i løsning af opgaverne. 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

a) Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at varetage dine interesser i de 
sager vi varetager for dig. Dette er hovedformålet med indsamling og modtagelse og evt. vi-
deregivelse af personoplysninger. 
b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger 
indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at 
udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere bruger-
oplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik [www.vkst-revision.dk]. 
c) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder 
til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder 
samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve. 
d) Analyser, forskning og statistik: Personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og 
statistikformål. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores service, 
rådgivningsydelser og it-tjenester. 
e) Sikre rettigheder: Personoplysninger bevares for at sikre VKST Revisions interesser i at på-
beråbe, præcisere eller forsvare sine rettigheder. 
 

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER  

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål: 

mailto:persondataansvarlig@vkst.dk
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a) Levering af vores ydelse:   

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og ef-
ternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kon-
taktdata. 

Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR- 
nummer, CVR- nummer, samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identi-
ficering og autorisering. 

Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangsko-
der og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang. 

Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi 
data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalings-
middel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalings-
metode. 

Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din virk-
somhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi. 

Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine inte-
resser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter 
også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler. 

Særlige personoplysninger: Der kan i forbindelse med udførsel af opgaver blive tale om, at 
vi modtager særlige personoplysninger, som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsfor-
hold, religion, seksuel orientering mv. Vi indhenter, opbevarer og videregiver kun disse op-
lysninger i det omfang det er nødvendigt, men i mange situationer modtager vi oplysningen 
uden at det egentlig var formålet – der står f.eks. ægtefælles cpr.nr. på årsopgørelsen lige-
som oplysninger om der betales til en fagforening. 

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:   

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online identifikationer såsom IP-adresser og 
cookies. 

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi 
indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger. 

c) Markedsføring:  

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefon-
nummer og andre lignende kontaktdata. 

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om virksomheders drift, pro-
duktionsforhold, ejerforhold og økonomi. 

d) Analyser, Forskning og Statistik:  

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om virksomheders drift, pro-
duktionsforhold, ejerforhold og økonomi. 
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4 KILDER 

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: 

• Direkte fra dig 

• Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CVR, pengeinstitutter, offentlige myndighe-
der, realkreditinstitutter. 

• Dine andre rådgivere, advokater, lønbureau, forsikringsselskaber, pensionsselskaber 
mv. 
 

Den indsamlede information om dig hidrører fra: 

• EU/EØS 

5. Behandlingsgrundlag 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på føl-
gende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål: 

a) Levering af vores ydelser:  

Kontrakter 

Samtykker 

Lovgrundlag 

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:  

Cookiepolitik 

c) Markedsføring: 

Samtykker 

Lovgrundlag 

d) Analyser, Forskning og Statistik:  

Rådgivningsaftaler 

Vilkår for brug af vores software 

Generelle forretningsbetingelser 

Samtykker 

Lovgrundlag 

CPR-numre behandles med hjemmel i databeskyttelsesloven. 
 
Hvidvaskloven giver også hjemmel til opbevaring af personoplysninger i relation til denne 
loves område. 



4 

 

6. Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

• Koncernforbundne virksomheder herunder til koncernforbundne selskaber, f.eks. når 
det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplys-
ningerne kan også anvendes til markedsføringsformål og medlemsadministration. Hvis 
der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet 
samtykke hertil. 

• Offentlige myndigheder, fx SKAT, L&F, SEGES. 

• Forsikringsselskaber, pensionsselskaber vedrørende de ansattes forhold 

• Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab en af 
foreningerne.  

• Personoplysninger overføres/videregives ikke til tredjelande udenfor EU/EØS. 

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:  

1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.  

2. For at overholde en retlig forpligtelse.  

3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.  

4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som ud-
gangspunkt i op til 10 år regnet fra opgavens afslutning. Oplysningerne kan opbevares i en 
længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 10-
årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare 
oplysningerne i en længere periode. 

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med pla-
cering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-
politik  

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt. 

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller ano-
nymiseret form, når dette er muligt. 

8. DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysnin-
ger. 

https://vkst.dk/cookie-og-privalivspolitik/
https://vkst.dk/cookie-og-privalivspolitik/
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• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få be-
handlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysnin-
ger til brug for direkte markedsføring. 

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til 
at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning 
for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et strukture-
ret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-
net. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til VKST Revision på persondataansvar-
lig@vkst-revision.dk eller ved skriftlig henvendelse til VKST Revision, att.: Persondataansvarlig, 
Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, 
at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete 
omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: 8. december 2018  
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