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SAMTYKKEERKLÆRING
TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg,
Navn (blokbogstaver)

Cpr-nummer

giver samtykke til, at de databehandlere, der er nævnt nedenfor, indsamler og behandler
personoplysninger om mig, når jeg deltager/er ansat i projektet, der har fået EUmedfinansiering fra EU’s Regionalfond/EU’s Socialfond:

Projektets navn
De typiske personoplysninger, som databehandlerne indsamler og behandler er: cprnummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. oplysninger
om indvandring, etnisk baggrund, væsentlige sociale problemer, uddannelsesniveau og
beskæftigelsesstatus. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af
31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).

Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder:
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk
databehandling (§§ 28 og 29).
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).
Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

(Vend for at underskrive)
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Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, er dataansvarlig. Som myndighed har
vi tavshedspligt.
Vores databehandlere er: Formpipe Software A/S, 2M Business Application, Deloitte, de
fem regioner og Bornholms Regionskommune samt den kontraktansvarlige, der får EUmedfinansiering fra EU’s Regionalfond/EU’s Socialfond. Vores databehandlere har tavshedspligt.
Modtagerne af oplysningerne har samme tavshedspligt som Erhvervsstyrelsen eller den
myndighed, de repræsenterer. Modtagerne er: den kontraktansvarlige, der får EUmedfinansiering fra EU’s Regionalfond/EU’s Socialfond, EU-Kommissionen, Rigsrevisionen, Den Europæiske Revisionsret, Danmarks Statistik, SKAT, Deloitte, Statens arkiver,
eksperter inden for de temaer, som erhvervs- og vækstministeren udmelder for anvendelsen
af de midler under Regional- og Socialfonden, der er afsat til den nationale pulje, indstillingsudvalget til behandling af ansøgninger om EU-medfinansiering vedrørende midler til
bæredygtig byudvikling, de relevante kommuner og regioner, de regionale vækstfora, European Anti-Fraud Office, Erhvervs- og Vækstministeriet, private, der udfører opgaver for
det offentlige og andre, som Erhvervsstyrelsen har samarbejdsrelationer til i forbindelse
med administration af EU’s Regionalfond/EU’s Socialfond.
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at:
 Jeg er indforstået med, at de nævnte databehandlere registrerer og behandler personoplysninger om mig i forbindelse med behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af projektet.
 Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via email: dt@datatilsynet.dk.
 Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke underskriver erklæringen, så kan projektet ikke få EUmedfinansiering til min deltagelse/ansættelse i projektet. Jeg kan til enhver tid
tilbagekalde mit samtykke.

Dato/måned/årstal

Underskrift

