
Personvernerklæring 

Bakgrunn 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. Registrering og behandling av 
personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. I Thon regnskap AS er det daglig leder som er ansvarlig for 
behandling av personopplysninger. 

Formål med vår behandling av personopplysninger 
Som en del av våre regnskapsoppdrag er det nødvendig å registrere og behandle enkelte personopplysninger. Dette 
er for en stor del knyttet til lønnsutbetaling-/rapportering og kontroll med inn-/utbetalinger og reskontro for kunder og 
leverandører. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 
Iht. GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav c) kan personopplysninger registreres og behandles dersom det foreligge et rettslig 
grunnlag for det. Som regnskapsfører er vi forpliktet av blant annet reglene i regnskapsloven, hvitvaskingsloven, 
bokføringsloven, merverdiavgiftsloven og skatteloven til å registrere, behandle og lagre personopplysninger.  

Typer personopplysninger 
Som regnskapsfører registrerer og behandler vi følgende personopplysninger: 

Formål med registreringen: Type personopplysning (særlige kategorier i kursiv): 

Kommunikasjonsformål Kontaktopplysninger som navn, ulike adresser, telefonnummer 

Ekstern rapportering, slik som 
årsregnskap, fastsettingsskjemaer skatt, 
aksjonærregister, a-meldinger 

Eieropplysninger, personnummer, lønnsopplysninger – herunder 
arbeidstid, årsak til fravær, sykefravær, stillingsopplysninger og vilkår 

Utbetaling av lønn og andre ytelser, samt 
sikre skattetrekk og innrapportering av 
relevante opplysninger 

Kontaktopplysninger, kontonummer, stillingsopplysninger og vilkår, 
medlemskap i fagforening, skattetrekksopplysninger, 
fraværsopplysninger, sykefravær, naturalytelser, timelister 

Sikre dekning etter avtale mellom 
forsikringsselskap og arbeidsgiver 

Forsikringsavtaler og helseopplysninger (egenerklæringsskjema) 

Påse etterlevelse av inngåtte avtaler Vilkår i aksjonæravtaler, ansettelsesavtaler, avtaler med styret og 
tilknyttede personer 

Dekning av utlegg, føring av privatutgifter 
på privatkonto/mellomregningskonto, 
behandling av reiseregninger 

Kjøp av varer, tjenester, reiser og oppholdssteder 

Rådgivningstjenester Informasjon som er nødvendig for å utføre tjenesten, om nødvendig 
også personopplysninger. 

Oppbevaring av personopplysninger 
Vi oppbevarer ikke personopplysninger på papir. I den grad vi mottar slike opplysninger på papir blir dokumentet 
makulert så snart opplysningene er registrert i våre systemer. Elektroniske dokumenter med personopplysninger 
oppbevares på en sikker måte hos våre dataleverandører, og blir slettet innen ett år etter at oppbevaringsplikten som 
følger av ovennevnte regelverk opphører..  

Taushetsplikt 
Ansatte i Thon regnskap AS har taushetsplikt om forhold hos våre kunder, herunder personopplysninger. Vi avgir 
ikke personopplysninger til tredjepart, med unntak av lovpålagt rapportering til myndighetene.  

Innsynsrett, og rett til å rette og slette 
Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg, rett til å endre det som eventuelt er feil og slette det som 
ikke er nødvendig å lagre. Dersom du har grunn til å tro at vi har lagret personopplysninger om deg, og ønsker 
innsyn i disse kan du kontakt oss på erland@thonregnskap.no. 

Våre nettsider og vår facebookkonto 
Vi registrer ikke informasjon om hvem som er inne på www.thonregnskap.no, www.thonregnskap.com  eller på vår 
Facebook-konto.  

http://www.thonregnskap.no/
http://www.thonregnskap.com/

