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Personvernerklæring
Bakgrunn
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person. Opprettelse av registre for slike
opplysninger er regulert i personopplysningsloven. Kommunerevisjon IKS har ikke registre med personopplysninger,
men har utarbeidet denne erklæringen for å synliggjøre hvordan vi håndterer personopplysninger vi får tilgang til
gjennom vårt lovpålagte revisjonsarbeid.
Det er daglig leder som er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger, og er vårt personvernombud.
Formål med vår behandling av personopplysninger
Vi utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjonsoppgaver, selskapskontroller og ulike attestasjonsoppgaver for våre 12
eierkommuner, interkommunale selskaper/samarbeidsområder, kommunale foretak, kirkelige fellesråd og stiftelser.
For å kunne utføre revisjonsoppgavene iht. gjeldende regelverk, revisjonsstandarder og gjeldende revisjonsplaner
må vi i gitte tilfeller be om personopplysninger for ansatte hos kundene og innbyggere i kommunene.
Rettslig grunnlag
Iht. kommunelovens § 78, sjette ledd og kommunelovens § 80 andre ledd kan revisor kreve den informasjon som
trengs for å utføre revisjonsoppgavene.
Typer personopplysninger
Hvilke typer personopplysninger vi ber om avhenger av hva vi trenger for å kunne revidere kundens regnskap,
signere særattestasjoner eller utføre en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll.
Så langt det er mulig dokumenterer vi vårt arbeid ved hjelp av referanser til dokumenter som er arkivert hos den vi
reviderer. Vi ber om, kopierer og lagrer personopplysninger bare i den utstrekning det er helt nødvendig for å
dokumentere vårt arbeid iht. gjeldende regelverk. Der det er nødvendig å kopiere dokumenter med
personopplysninger anonymiserer vi sensitive personopplysninger.
Oppbevaring av personopplysninger
Papirdokumenter med personopplysninger oppbevares innelåst. Elektroniske dokumenter med personopplysninger
oppbevares i våre datasystemer som driftes av IKT- Valdres, med begrenset tilgang. Vi har en databehandleravtale
med IKT-Valdres som garanterer at våre data oppbevares sikkert. Iht. revisjonsforskriftens § 10 skal dokumentasjon
av vårt arbeid oppbevares i 10 år. Etter den tid makuleres papirdokumenter og elektroniske data slettes.
Taushetsplikt
Alle som er tilsatt i Kommunerevisjon IKS har taushetsplikt etter forvaltningsloven, jf. kommunelovens § 79 syvende
ledd. Taushetsplikt om personopplysninger behandles særskilt ved at vi har utarbeidet et eget reglement for
behandling av personopplysninger.
Vi rapporterer vårt arbeid til kontrollutvalget iht. kommunelovens § 78. Det er sjelden vår rapportering inkluderer
personopplysninger. Kommunerevisjon IKS leverer ikke ut personopplysninger til tredjepart.
Innsynsrett, og rett til å rette og slette
Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg, og rett til å endre det som 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 post@kommunerevisjoniks.no.
Jobbsøkere og medarbeidere
Vi oppbevarer mottatt informasjon om våre ansatte og personer som søker ledige stillinger hos oss. Dersom du har
vært ansatt hos oss eller søkt stilling hos oss, og ønsker at vi skal slette/makulere informasjon om deg gjør vi det
dersom du ber om det. Lønnsinformasjon mv. for tidligere ansatte oppbevares så lenge regelverket tilsier det.
Våre nettsider
Vi registrer ikke hvem som søker informasjon på våre nettsider www.kommunerevisjoniks.no.
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