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Formålet med dette dokument er at informere dig som iværksætter om, hvordan Syddansk Innovation A/S, Cortex Park 26,
2. sal, 5230 Odense M, CVR-nummer 20858206, som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder
du har i den forbindelse.
Baggrund for og formål med behandlingen
Vi behandler de personoplysninger, som vi modtager fra dig, for at kunne behandle din ansøgning om et samarbejde, opfylde
en eventuel samarbejdsaftale og administrere et eventuelt samarbejde mellem os, overholde retlige forpligtelser og forfølge
legitime interesser. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f, herunder
de love og regler, der til enhver tid gælder for godkendte innovationsmiljøer.
Typer af personoplysninger
De personoplysninger, som vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, som fx navn,
bopælsadresse, mailadresser, telefonnumre, uddannelser, tidligere ansættelser og referencer.
Vi har ikke brug for dit CPR-nummer for at behandle din ansøgning om et samarbejde, og vi beder derfor om, at du ikke skriver
dit CPR-nummer i ansøgningen. Hvis vi godkender din ansøgning, er det derimod et krav efter § 43, stk. 5, i Regelsæt for
innovationsmiljøer, at vi modtager og behandler dit CPR-nummer.
Vi gennemfører ikke personligheds- eller færdighedstests og indhenter ikke referencer om dig fra tredjeparter som fx tidligere
arbejdsgivere uden dit udtrykkelige, skriftlige samtykke. Hvis vi med dit samtykke indhenter referencer om dig, vil der
udelukkende være tale om udveksling af almindelige personoplysninger.
Vi behandler ikke følsomme personoplysninger fx om dit helbred eller dine familieforhold, medmindre du giver os
oplysningerne. Vi har ikke brug for følsomme personoplysninger i forbindelse med din ansøgning om et samarbejde eller et
samarbejde mellem os, og vi beder derfor om, at du ikke giver os følsomme personoplysninger.
Hvis vi mod forventning skulle modtage og dermed behandle følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med din
ansøgning om et samarbejde eller et samarbejde mellem os, vil vi bede om dit udtrykkelige, skriftlige samtykke til behandling
af oplysningerne til det eller de relevante specifikke formål. Vi behandler ikke oplysningerne uden dit samtykke.
Du har pligt til at give os personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med din ansøgning om et samarbejde eller et
samarbejde mellem os eller for at overholde retlige forpligtelser og forfølge legitime interesser. Hvis du undlader at give os
oplysningerne, er konsekvensen, at vi ikke kan opfylde formålet med behandlingen, herunder fx godkende din ansøgning.
Deling af personoplysninger
Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for de medarbejdere hos os, der har et behov for at kende oplysningerne
for at kunne udføre formålet med behandlingen af oplysningerne.
Efter § i 43, stk. 6, i Regelsæt for innovationsmiljøer er vi forpligtet til at videregive dine personoplysninger og andet
sagsmateriale, som vi opbevarer, til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis vi ophører med at eksistere.
Dine personoplysninger vil ikke herudover blive videregivet til tredjeparter bortset fra vores hostingleverandør, hvis vi
behandler dine personoplysninger digitalt. Vi bruger fx ikke et eksternt bureau i forbindelse med din ansøgning.
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Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå både digitalt og ikke digitalt. Behandlingen omfatter registrering,
overførsel, opbevaring, udskrift, blokering og sletning.
Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der et behov for det for at kunne udføre formålet med behandlingen.
Efter § i 43, stk. 1, i Regelsæt for innovationsmiljøer er vi forpligtet til at oprette en sag for hver enkelt ansøgning eller konkrete
henvendelse, som vi modtager fra en iværksætter. På sagen skal vi bl.a. journalisere korrespondance, kontrakter, erklæringer,
aftaler, rapporter, mødereferater o.l.
Efter § 43, stk. 4, i Regelsæt for innovationsmiljøer er vi forpligtet til at indhente en statsstøtteerklæring fra iværksætter ved
hver tildeling af statslig forprojektkapital og opbevare erklæringen sammen med iværksætters ansøgning og oplysninger om
det samlede støttebeløb i 10 år, hvorefter materialet vil blive destrueret.
Efter § 43, stk. 5, i Regelsæt for innovationsmiljøer er vi forpligtet til at opbevare alle oplysninger om forundersøgelser,
tildeling af statslig forprojektkapital, regnskabsmateriale mv., herunder iværksætters CPR- og CVR-nummer, i minimum 5 år
efter, at projektet er afsluttet, hvorefter materialet vil blive destrueret.
Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningens artikel 13-22 giver dig bestemte rettigheder i forbindelse med, at vi behandler dine
personoplysninger. Du har med visse begrænsninger ret til at:
o

Få indsigt i de personlysninger, vi behandler om dig.

o

Begrænse vores behandling af dine personoplysninger.

o

Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

o

Få urigtige personoplysninger rettet.

o

Få dine personoplysninger slettet.

o

Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, kan du til enhver tid trække samtykket
tilbage. Tilbagetrækningen har dog ikke indflydelse på den behandling af dine personoplysninger, vi allerede har foretaget.
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade
28, 5., 1300 København K, telefon 33193200, dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk. Du kan i øvrigt læse mere om dine
rettigheder som registreret i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder.
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Vores
kontaktperson er:
Helge Holm-Larsen, e-mail: hhl@syddanskinnovation.dk, telefon: 50 96 47 01
Revision
Vi forbeholder os ret til løbende at revidere og ajourføre dette dokument. Den nyeste version af dokumentet kan du altid
finde på vores hjemmeside www.syddanskinnovation.dk.
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