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Beskyttelse af persondata i Deloitte   

Vi arbejder aktivt med at opfylde kravene i persondataforordningen 

I Deloitte er vi forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders 

data og til at beskytte vores medarbejderes persondata såvel som eventuelle persondata, vi måtte modtage 

om eller fra vores kunder.  

 

Vi opfylder denne forpligtelse ved løbende proaktivt at identificere, vurdere og imødegå betydelige risici i 

forbindelse med sikkerhed, fortrolighed og håndtering af persondata af enhver art. 

 

Deloitte og persondataforordningen 

Deloitte Danmark gennemfører alle nødvendige tiltag for at sikre løbende overholdelse af EU’s 

databeskyttelsesforordning (GDPR). Det globale Deloitte-netværk understøtter vores arbejde hermed og 

sikrer en ensartet overholdelse af kravene, hvor det er muligt. 

 

Deloittes tilgang til overholdelse af persondataforordningen er at arbejde tæt sammen med vores kunder 

med henblik på at sikre, at vi i fællesskab kan overholde kravene til beskyttelse af persondata i forbindelse 

med vores samarbejde. 

 

Vi forventer ikke, at der vil være væsentlige ændringer i vores levering af ydelser eller andre negative 

indvirkninger herpå som følge af de ændringer, der er gennemført med persondataforordningen. 

 

Deloittes tilgang til at overholde reglerne 

Deloitte vil fortsat indsamle persondata i forbindelse med vores opgaver, forudsat at sådanne data er 

nødvendige for vores arbejde og levering af ydelser. Vi forventer, at processen med at indsamle persondata 

i forbindelse med løsning af en opgave overordnet set vil være uændret.  

 

Vi ønsker dog at fremhæve én enkelt ændring omkring modtagelse af persondata fra vores kunder, nemlig 

kryptering af e-mails, der indeholder CPR-numre. Vi opfordrer vores kunder til altid at kryp-tere e-mails, der 

indeholder CPR-numre. 

 

I forhold til vores kunder indgår vi databehandleraftaler i forbindelse med opgaver, hvor vi agerer som 

”databehandler”, f.eks. når vi leverer konsulent- eller rådgivningsydelser. I relation til lovpligtig revision og 

andre erklæringsopgaver med sikkerhed anser vi os for ”dataansvarlige”, hvorfor en databehandleraftale 

ikke vil være aktuel for disse ydelser. 

 

Deloitte anvender cloud hosting-løsninger fra tredje-partsleverandører til at opbevare og behandle data, 

herunder persondata. Vi sørger for udarbejdelse af relevante databehandleraftaler med alle sådanne 

databehandlere. 
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