SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – ANSATTE PÅ
STRUKTURFONDSPROJEKTER
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at de dataansvarlige, der er nævnt
nedenfor, behandler følgende personoplysninger om mig, når jeg er ansat i en virksomhed, som
deltager i et projekt, der har fået EU-medfinansiering fra EU’s Regional- eller Socialfond:
•
•
•

Mit cpr.nr.
Mit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
Mine lønsedler, ansættelseskontrakt og evt. tillæg hertil, hvis udgifterne til min løn
medtages i projektregnskabet.

Hvem kan behandle disse oplysninger (dataansvarlige)?
Oplysningerne kan behandles af den kontraktansvarlige partner, projektets øvrige økonomiske
partnere 1, Erhvervsstyrelsen og styrelsens databehandlere.
Hvem kan oplysningerne videregives til (modtagere)?
Rigsrevisionen, Danmarks Statistik, SKAT, de regionale vækstfora, EU-Kommissionen, Den
Europæiske Revisionsret og European Anti-Fraud Office.
Til hvilket formål kan oplysningerne behandles?
Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen,
evalueringen og effektmålingen af projektet.
Hvilke rettigheder giver Persondataloven mig?
•
•
•
•

1

Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til
brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, 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).

Du kan se en forklaring på disse begreber i ”Regler for EU-medfinansiering 2014-2020”, som du kan finde på
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regler_eu-medfinansiering_20142020_regionalfond_socialfond_290615.pdf

Lovgrundlag:
Behandling af oplysningerne sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om
støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond § 16, stk. 6, nr. 6.
Endvidere sker behandlingen på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr.
1303/2013 af 17. december 2013 artikel 125, stk. 4, litra a, og Kommissionens delegerede
forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.
Accept og underskrift:
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg er:
 Indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om
mig, og med at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.
 Gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via email: dt@datatilsynet.dk.
 Indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke
underskriver erklæringen, kan projektet ikke få EU-medfinansiering til min
deltagelse/ansættelse i projektet. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projektets navn
FAK - Fremtidens Arbejdskraft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn (blokbogstaver)

Cpr-nummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tlf.nr.

E-mailadresse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato/måned/årstal

Underskrift

