
Nyhetsbrev, april 2018 Ingen bilder? Les på nett

 

Fortsatt nyhetsbrev?

Ønsker du fortsatt å motta nyhetsbrev og annen
informasjon fra oss. Da kan du bare trykke på knappen
nedenfor som sier "Jeg vil fortsatt motta nyhetsbrev". Da
bekrefter du samtidig at vi får tillatelse til å benytte din e-
post-adresse ved utsendelse av fremtidige informasjon og
nyhetsbrev. Vi er opptatt av å følge GDPR-regelverket.
Hvis du ikke positivt bekrefter at du vil ha nyhetsbrev fra
oss, vil vi derfor slette deg fra listen vår.

Jeg vil fortsatt motta nyhetsbrev

 

 

Les mer om nye diettregler i vårt neste
nyhetsbrev

 

 

 

Nye krav til kassasystemer - Må du
oppgradere?

Senest 31. desember 2018 må alle eksisterende
kassasystemer tilfredsstille kravene i den nye
kassasystemloven. Med de nye kravene vil det bli
vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra
kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å
bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig
beskatning i bransjer med kontantsalg. Liste over
kassasystemer med produkterklæring finner du på
Skatteetatens nettside.

 

 

 

Personvern - GDPR – er du klar?

http://email.effektmedia.no/t/i-e-bttdiyd-l-h/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-r/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-y/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-j/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-t/
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Du får denne mailen fordi du er på nyhetsbrevlisten vår.

   Liker 

   Tweet 

25. mai 2018 innføres EUs nye personvernsforordning
(GDPR) som vil bli gjeldende norsk lov
(Personopplysningsloven av 2018).

De nye reglene medfører at alle bedrifter må
implementere interne rutiner for håndtering av
personopplysninger. De nye reglene omfatter alt fra
virksomhetens valg av leverandører til ansattes bruk av
sosiale medier.

Mye videreføres fra tidligere regelverk, men det kommer
også en del nye prinsipper og regler som vil påvirke
virksomheten:

Virksomheten må besitte et rettslig grunnlag for å
oppbevare og behandle personopplysninger. Dette
kan være i form av lov eller i form av samtykke.
Personer har rett til å ha innsyn i hvordan dataene
behandles
Personer kan kreve sine data slettet
 Virksomheten må sørge for tilstrekkelig sikkerhet mot
uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap,
ødeleggelse eller skade av persondata.
Sikkerhetsbrudd må umiddelbart meldes til
Datatilsynet
Virksomheten er ansvarlig og skal kunne påvise at
regelverket følges, og det innføres bøter ved
manglende etterlevelse av reglene. Det vil derfor
være viktig med godt etablerte (skriftlige) rutiner.

Bedriften er selv behandlingsansvarlig for alle
persondata. Ofte settes behandling av data ut til
underleverandør, gjerne regnskapsfører, IT leverandør,
systemleverandører (databehandler). Det er viktig at
virksomheten påser at det etableres en
databehandleravtale som regulerer underleverandørens
behandling og plikter i forhold til personopplysninger.

Det finnes mange konsulenter som kan bistå på dette
området. Er du usikker på om din virksomhet etterlever
kravene, vil vår anbefaling være å ta kontakt med
spesialister på dette området.

Du finner mer informasjon om de nye personvernreglene
på Datatilsynets hjemmeside.

GDPR-regelverket innføres også i Sverige fra 25. mai
2018, og det svenske verksamt.se har laget en praktisk
guide til hjelp i implementeringen av de nye reglene. I og
med at regelverket er det samme som i Norge, kan denne
guiden være til hjelp også for norske virksomheter.

 

 

http://email.effektmedia.no/t/i-fb-bttdiyd-l-k/?act=wv
http://email.effektmedia.no/t/i-tw-bttdiyd-l-m/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-i/
http://email.effektmedia.no/t/i-l-bttdiyd-l-d/


   Del 

   Videresend 

Oppdater abonnement  |  Meld av

 

http://email.effektmedia.no/t/i-li-bttdiyd-l-c/
http://langsethservicesoglangsethrevisjon.forwardtomyfriend.com/i-l-2AD73FFF-bttdiyd-l-q
https://langsethservicesoglangsethrevisjon.updatemyprofile.com/i-l-2AD73FFF-l-a
http://email.effektmedia.no/t/i-u-bttdiyd-l-f/

