
 

 

 

 

PERSONDATAPOLITIK 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Thybo Revision ApS (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine 
personoplysninger. 

1. Dataansvarlig 

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

Thybo Revision ApS 

Nørre Voldgade 22, st.tv. 

1358 København K 

CVR-nr. 34586977 

 

2. Beskrivelse af behandlingen 

Formål: 

Levering af vores ydelser: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af de ydelser som du 
har anmodet os om at udarbejde i henhold til aftalebrev. 

Kategorier af personoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger: 

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer. 

Følsomme oplysninger: 

Personnummer, CVR-nr., billed-id (kopi af pas eller kørekort). 

Kilder: 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

Direkte fra dig, fra andre kilder der er offentlige tilgængelige f.eks. telefonregister, CVR-registret, Erhvervsstyrelsen og 
Skat. 

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og 
usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Behandlingsgrundlag: 

Vi behandler dine data på følgende behandlingsgrundlag: 

Med samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af et aftalebrev, og hvis det er nødvendigt for at vi kan 
overholde en retlig forpligtigelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.  

Vi bruger kun dine personoplysninger inden for lovens rammer. Oftest bruger vi dine personoplysninger under 
følgende omstændigheder: 

• Når vi skal gennemføre ydelser, som vi er ved at indgå eller har indgået med dig. 

• Når det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts), og dine interesser og 

grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser. 

• Med dit samtykke. 

• Når vi skal imødekomme juridiske eller lovmæssige forpligtelser. 

Modtagere: 

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder: 

Med samtykke, til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester og 
teknisk support, banker og offentlige myndigheder. 

Opbevaring: 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål der er nævnt: 

I forbindelse med levering af vores ydelser vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af 
kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i 
længere tid. 

Så længe et afgivet samtykke (aftalebrev) ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare 
personoplysninger f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtigelse. 

 


