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1. Indledning 

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og 

din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. 

oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger (ophæver forordning (EF) nr. 45/2001). 

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, 

hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, 

hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine data. Du 

kan også finde kontaktoplysninger på den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder 

gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse. 

Nedenfor kan du læse om den databehandling, der foretages af den dataansvarlige i forbindelse 

med "det fælles adgangspunkt vedrørende EU-finansiering". 

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.DAN&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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Den dataansvarlige indsamler, anvender og offentliggør med bistand fra en ekstern kontrahent 

din virksomheds kontaktoplysninger, herunder visse personoplysninger, på det offentlige 

website access2finance.eu med det formål at hjælpe virksomheder med at kontakte europæiske 

finansielle formidlere for at ansøge om finansiering, der støttes af EU.   

Websitet indsamler muligvis personoplysninger via cookies 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] med de pågældende 

personers tilladelse.  

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder 

profilering. 

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine personoplysninger: 

- fordi behandlingen er nødvendig for at overholde den retlige forpligtelse, som påhviler den 

dataansvarlige (Artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1725), navnlig artikel 63 og 154 i 
EU's finansforordning (EU, Euratom) 201/1046, som kræver, at det sikres, at Unionens indsats 
og enheder, som har fået overdraget gennemførelsen af EU-midler eller 

- fordi du ved en klar bekræftelse har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger 
i forbindelse med offentliggørelse af kontaktoplysninger ved at underskrive en 
samtykkeformular. Du kan når som helst trække dit samtykke til ovennævnte formål tilbage ved 
at skrive til GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi? 

Med henblik på at foretage denne behandling indsamler den dataansvarlige med bistand fra en 
ekstern kontrahent din virksomheds kontaktoplysninger med din institutions logo fra din 
institutions offentlige websted og behandler følgende kategorier af personoplysninger:  

 e-mailadresse og telefonnummer, som i visse tilfælde henviser til en bestemt fysisk 
person. 

 
5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Den dataansvarlige opbevarer kun personoplysningerne i det tidsrum, der er nødvendigt for at 
opfylde ovennævnte formål. Nedenfor kan du se betingelserne for opbevaring af oplysninger for 
hver kategori af personoplysninger, der behandles:  

Finansielle formidleres kontaktoplysninger behandles fra starten til slutningen af 
rådighedsperioden eller investeringsperioden for det finansielle produkt, der støttes af EU's 
finansielle instrument. Ifølge Kommissionens opbevaringsliste for sagsakter SEC(2012)713 er 
dataopbevaringsperioden i forbindelse med indirekte central forvaltning af programmer, 
finansielle instrumenter og pilotprojekter 10 år. Vi vil dog opdatere eller slette 
personoplysninger, der ikke længere er korrekte, f.eks. når der ændres kontaktperson eller 
kontaktpersonen trækker sit samtykke tilbage. 

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger? 

Alle personoplysninger i elektronisk format (kontaktoplysninger for europæiske finansielle 

formidlere) opbevares på EU-Kommissionens eller dens kontrahenters servere. Alle 

behandlingsaktiviteter foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, 

Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes 

sikkerhed i Europa-Kommissionen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen 

af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af 

den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"  – forordning (EU) 2016/679) i EU's 

medlemslande.] 

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede 

initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret 

adgang under hensyntagen til risikoen ved behandlingen og de behandlede personoplysningers 

natur. Som led i de organisatoriske foranstaltninger begrænses adgangen til personoplysninger 

til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende til disse data til brug for 

databehandlingen. 

 

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til? 

Kun medarbejdere i Kommissionen med ansvar for databehandling og andet autoriseret 

personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette 

personale er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt. 

Adgang til personoplysninger vil blive delt med en ekstern kontrahent, som hjælper 

Kommissionen med at indsamle, anvende og offentliggøre dine personoplysninger på websitet 

access2finance.eu. 

Hvis du giver dit samtykke hertil, offentliggøres dine kontaktoplysninger på websitet, så 

virksomheder, der ansøger om finansiering med støtte fra EU, kan kontakte dig.  

Cookies  

 

Cookies er en kort tekstfil, som webstedet lagrer på brugerens enhed (f.eks. computer, 

tablet eller telefon). Cookies anvendes til at få et websted til at fungere rent teknisk 

(funktionelle cookies) eller til at indsamle statistiske oplysninger (analytiske cookies). 

De cookies, som Kommissionen anvender på din enhed til det formål, vil være omfattet 

af Kommissionens cookiepolitik, som kan ses her: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Når du besøger websitet [www.access2finance.eu], gemmes dit besøg i 

browserhistorikken i højst 13 måneder. Derefter vil oplysningerne blive slettet. 

Indsamlingen, aggregeringen og anonymiseringen foretages i Europa-Kommissionens 

datacentre under hensigtsmæssige sikkerhedsforhold. 

Cookies gemmes af Europa Analytics, den tjeneste, der måler, hvor effektive Europa-

Kommissionens websteder på EUROPA er, og hvilken gennemslagskraft de har. Der 

findes yderligere oplysninger i behandlingsprotokol DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Det er ikke strengt nødvendigt for webstedet, at disse cookies aktiveres, men det vil 

gøre det lettere for dig at søge oplysninger. Du kan slette eller blokere disse cookies, 

men visse funktioner på websitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt. 

De cookierelaterede oplysninger anvendes ikke til at identificere de registrerede 

personligt, og mønsterdataene kontrolleres fuldt ud af Kommissionen. Vores cookies 

anvendes ikke til andre formål end dem, der er beskrevet her. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32016R0679


 

4 

Hvis du ønsker at fjerne dine personoplysninger fra vores anonymiserede aggregerede 

statistikker, kan du gøre det på vores cookieside. Du kan bl.a. kontrollere og/eller slette 

de cookies, som du måtte ønske. 

Vær opmærksom på, at i henhold til artikel 3, nr. 13), i forordning (EU) 2018/1725 betragtes 

offentlige myndigheder (f.eks. Revisionsretten og EU-Domstolen), som kan modtage 

personoplysninger i forbindelse med en særlig forespørgsel i henhold til EU-retten eller 

medlemslandenes lovgivning, ikke som modtagere. Disse offentlige myndigheders videre 

behandling skal ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til 

formålet med denne behandling. 

De oplysninger, vi indsamler, videregives kun til tredjemand i det omfang og til de formål, loven 

kræver. 

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem? 

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 

2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine 

personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvor det 

er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandling eller ret til dataportabilitet. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som udføres på 
lovlig vis i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), af årsager, der vedrører din særlige situation. 
 

Du har indvilliget i at give den dataansvarlige dine personoplysninger med henblik på den 

pågældende behandlingsaktivitet. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at 

underrette den dataansvarlige på GROW-C1@ec.europa.eu. Tilbagetrækningen af dit samtykke 

vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke 

tilbage. 

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller – i tilfælde af konflikter 

– databeskyttelsesrådgiveren. Du kan om nødvendigt også henvende dig til Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde deres kontaktoplysninger under punkt 9 

nedenfor. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete 

databehandlingsaktiviteter, skal du henvise til dem i din henvendelse (ved at oplyse det 

referencenummer, der er angivet under punkt 10 nedenfor). 

Alle anmodninger om adgang til personoplysninger vil blive behandlet inden for en måned. Alle 
andre anmodninger, der er nævnt ovenfor, vil blive behandlet inden for 15 arbejdsdage. 

9. Kontaktoplysninger 

- Den dataansvarlige 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du 

har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du vil klage over indsamlingen 

eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den 

dataansvarlige i Europa-Kommissionen – kontor GROW C1 – Adgang til finansiering – e-mail: 

GROW-C1@ec.europa.eu  

- Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige 
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I tilfælde af uenighed med den dataansvarlige kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige 

(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med spørgsmål vedrørende behandlingen af dine 

personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725. 

- Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) 

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. du kan indbringe en klage) over for Den Europæiske 

Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu eller https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til 

forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af den dataansvarliges behandling af 

dine personoplysninger. 

10. Hvor kan du finde yderligere information? 

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de aktiviteter vedrørende 

Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til 

vedkommende. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-

register. 

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under 

følgende referencenummer: DPR-EC-00770. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register
http://ec.europa.eu/dpo-register

