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Emne: GDPR (19. april 2018)

Eksempler på revisor/kunde forhold og GDPR
Situation
Mellem revisor og kunde er indgået en aftale
om, at kunden afleverer nogle håndskrevne
kassekladder (evt. elektroniske) til revisor. På
denne baggrund udarbejder revisor
regnskab, selvangivelse, momsopgørelse mv.
for kunden i et af revisor valgt IT system.
Kunden giver ikke revisor yderligere
detaljerede instrukser
1. IT system driftes af revisor

Kunde

Revisor

Databehandleraftale

Kommentarer

Dataansvarlig

Dataansvarlig

Nej

2. IT system driftes af Hosting ApS

Dataansvarlig

Dataansvarlig

Ja – mellem revisor og
Hosting ApS

Se Datatilsynets vejledning om Dataansvarlig
og Databehandler – eksempel 3
Se Datatilsynets vejledning om Dataansvarlig
og Databehandler – eksempel 3

Dataansvarlig

Databehandler

Ja

Mellem revisor og kunde er indgået en aftale
om, at kunden indtaster data i et program IT
Business.
Revisor kan tilgå programmet og foretage
rettelser. Kunden overfører data til revisor,
der importerer disse data i IT Revisor og på
denne baggrund udarbejder revisor
regnskab, selvangivelse, momsopgørelse mv.
for kunden. Kunden giver ikke revisor
yderligere detaljerede instrukser
3. IT Business er en hosted løsning, der
driftes af revisorvirksomheden
4. IT Business er en hosted løsning, der
driftes af Hosting ApS

Dataansvarlig

Ja

Databehandleraftalen frem til overførsel af
data
Databehandleraftale mellem kunde og
Hosting ApS. Databehandleraftalen frem til
overførsel af data
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Situation
5. IT Business er en hosted løsning, der
driftes af Hosting ApS som
underleverandør til revisor
Mellem WK og revisor er indgået en
aftale om en whistleblowerløsning.
Revisor og dennes medarbejdere kan
foretage og behandle registreringer.
Løsningen er et onlineprodukt, der
driftes af Hosting ApS på foranledning
af WK.
Mellem revisor og kunde er indgået
aftale om assistance med
lønadministration. Kunden oplyser
nødvendige information (timeantal,
løn pr. time, osv.) til revisor, der
registrerer oplysningerne i et online
lønsystem. Registrerede
lønoplysninger godkendes af kunden
og fremsendes dermed til behandling
i lønsystemet.
6. Revisor stiller lønsystem til rådighed
7. Revisor stiller ikke lønsystem til
rådighed. Der er et anliggende mellem
kunde og leverandør

Kunde
Dataansvarlig

Dataansvarlig
Dataansvarlig
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Revisor
Databehandler

Databehandleraftale
Ja

Dataansvarlig

Ja

Databehandler
Databehandler

Ja
Ja

Kommentarer
Databehandleraftale mellem kunde og
revisor gældende frem til overførsel af data.
Hosting ApS er underdatabehandler
Databehandler aftale mellem revisor og WK
(databehandler med Hosting ApS som
underdatabehandler)

Databehandleraftalen omfatter lønsystemet.
Databehandleraftalen, mellem kunde og
udbyder af lønsystem, omfatter lønsystemet.

