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PERSONDATAUNDERRETNING 
Erklæring om underretning om behandling af person-
oplysninger i forbindelse med modtagelse af 
ansøgninger samt oplysning om ansøgers ansvar for 
egen behandling 
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1. Information til ansøgeren 

Som et led i behandling af denne ansøgning forventer Erhvervsstyrelsen at modtage personoplysninger 

fra ansøgerne. Dette gælder særligt, i det omfang ansøgerne som en del af ansøgningen skal indsende 

CV’er på den eller de medarbejdere, som forventes at indgå i projektet.  

Dette dokument har til formål at sikre, at personer, om hvem Erhvervsstyrelsen behandler oplysninger, 

modtager underretning herom. En sådan underretningsforpligtelse følger af databeskyttelsesforord-

ningens1 regler. For at sikre opfyldelse af denne forpligtelse bedes ansøgeren gøre følgende: 

• Meddele samtlige personer, hvis personoplysninger2 indgår i ansøgningen samt tilhørende 

materiale, oplysningerne i afsnit 2 (benævnt ”Underretning om behandling af 

personoplysninger”) – indsæt i den forbindelse ansøgers navn, hvor det er angivet. 

• Bekræfte at have gjort dette ved afkrydsning af feltet i ansøgningsskemaet i pkt. 1.2. 

I. Ansøger og økonomiske partneres eget ansvar for behandling af persondata 
Ansøger er selvstændig dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at den indsamling, behandling og 

videregivelse af personoplysninger, ansøger foretager i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen og 

evt. gennemførelse af projektet, sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

databeskyttelseslovgivning. Det samme gælder projektets økonomiske partnere, som også er 

selvstændigt dataansvarlige.  

At være dataansvarlig indebærer en række forpligtelser, bl.a. en oplysningspligt overfor registrerede om 

behandlingen og om deres rettigheder efter databeskyttelsesloven.  

Oplysningspligten gælder både, når personoplysninger indsamles fra den registrerede selv, og når de 

indsamles fra andre end den registrerede. Det betyder, at de økonomiske partnere skal opfylde 

oplysningspligten over for deres medarbejdere og deltagere, mens ansøger skal opfylde 

oplysningspligten over for både sine egne medarbejdere og deltagere, men som udgangspunkt også over 

for de økonomiske partneres deltagere og medarbejdere, i det omfang ansøger behandler 

personlysninger om dem. Oplysningerne om behandlingen skal som hovedregel gives til de registrerede 

på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles. 

Du kan finde information om dataansvarliges forpligtelser på Datatilsynets hjemmeside. 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 

og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). 
2 Jf. artikel 4, nr. 1, i databeskyttelsesforordningen. 

http://www.datatilsynet.dk/
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2. Underretning om Erhvervsstyrelsens 

behandling af personoplysninger i forbindelse med 

ansøgning 

I forbindelse med [udfyldes af ansøger - indsæt ansøgers eget navn] (herefter ansøger) indsendelse af ansøgning 

om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond eller Den Europæiske Socialfond Plus har 

Erhvervsstyrelsen indsamlet en række oplysninger om dig. Det drejer sig om almindelige, ikkefølsomme 

personoplysninger herunder: 

• Navn, evt. titel og kontaktoplysninger 

• CVR-nr./P-nr., hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed 

• RID nr., hvis du har logget ind i Portalen i forbindelse med indsendelse af ansøgningen, samt 

historik over hvornår, du har været logget ind 

• Oplysninger indeholdt i dit CV (hvis det er vedlagt ansøgningen), f.eks. om dine tidligere og 

nuværende arbejdsforhold samt kompetencer.  

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger efter 

databeskyttelsesforordningen. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er, at Erhvervsstyrelsen skal behandle ansøgningen 

og vurdere, om der skal udstedes tilsagn eller afslag for ansøgningen. 

Erhvervsstyrelsen behandler alene oplysninger om dig, som ansøger har indsendt i forbindelse med 

ansøgningen, og der indhentes ikke i forbindelse med behandlingen af ansøgningen oplysninger om dig 

fra andre kilder.  

Behandling af dine oplysninger sker med hjemmel i samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 

1, litra c og e, om henholdsvis behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som 

påhviler den dataansvarlige, samt behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i 

samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige 

er pålagt. Erhvervsstyrelsens retlige forpligtelse følger af: 

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 

Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- 

og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til 

grænseforvaltning og visumpolitik, artikel 73; og 
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• Bekendtgørelse nr. 162 af 28. januar 2022 om administration af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus, Kapitel 1, 3, 4 og 5 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse deltager i behandlingen af ansøgningen. 

Erhvervsstyrelsen kan overføre dine oplysninger til Erhvervsstyrelsens rådgivere eller andre offentlige 

myndigheder, fx i forbindelse med sagkyndig eller juridisk bistand i forbindelse behandlingen af 

ansøgningen, eller til databehandlere, ligesom Erhvervsstyrelsen kan videregive dine oplysninger til 

klagemyndigheder. 

Erhvervsstyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine 

personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for 

opbevaring af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

Såfremt tilsagn udstedes for ansøgningen, vil dine oplysninger blive behandlet i henhold til 

Erhvervsstyrelsens privatlivspolitik for projekter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden 

for Retfærdig Omstilling. Privatlivspolitikken findes på udviklingidanmark.dk 

II. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores 

behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores 

behandling af dine oplysninger. 

Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der viser sig urigtige, vildledende eller på lignende måde 

ufuldstændige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16. Derudover har du i visse tilfælde ret til at få 

slettet oplysninger eller begrænset behandling af oplysninger, herunder hvis oplysningerne viser sig 

urigtige eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Dette fremgår af 

databeskyttelsesforordningens artikel 17 og 18. 

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod vores 

behandling af dine oplysninger. Erhvervsstyrelsen vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din 

indsigelse er berettiget. Hvis dette er tilfældet, må Erhvervsstyrelsen ikke længere behandle de 

pågældende oplysninger. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette 

henvendelse til Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, tlf. +45 3529 1700, de@erst.dk, CVR 

10150817.  

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en 

databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til vores 

behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren for Erhvervsstyrelsen kan kontaktes: 

• På e-mail: dpo@em.dk 

mailto:erst@erst.dk
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• På telefon: 33 92 33 50 

• Ved brev: Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, att. 

"Databeskyttelsesrådgiver   

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens anvendelse af personoplysninger i vores privatlivspolitik.  

III. Klage 
Du kan klage over Erhvervsstyrelsens behandling af dine oplysninger til Datatilsynet. Du kan kontakte 

Datatilsynet fra din digitale postkasse på www.borger.dk, ved almindelig e-mail eller med almindelig 

post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

IV. Love og regler 
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 

(generel forordning om databeskyttelse). Du kan finde de danske supplerende bestemmelser til 

databeskyttelsesforordningen i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning 

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

  

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
http://www.borger.dk/
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