
Bilag 1  
 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

 

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

CVR-nr.: 10150817 

Telefon: 35291000 

Mail: erst@erst.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

• På e-mail: dpo@em.dk 

• På telefon: 33 92 33 50 

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

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen vil anvende virksomheden/forskningsinstitutionens 

kontaktoplysninger og informationer, der afgives ved besvarelse af spørgeskema til flere formål, 

herunder:  

- Oplysningerne vil anvendes som grundlag til Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsens udvælgelse 

af virksomheder og forskningsinstitutioner til deltagelse i matchmaking-sessioner arrangeret af 

Europa-Kommissionen eller andre EU-lande. 

- Oplysningerne vil anvendes til regeringens kortlægning af danske virksomheder og 

forskningsinstitutioners interesse og mulighed for at indgå i statsstøtte projekter med fokus på 

brint under Europa-Kommissionens retningslinjer for Important Projects of Common European 

Interest (IPCEI). 

- Oplysningerne vil anvendes til at give andre europæiske medlemsstater relevante informationer 

om danske samarbejdsaktører, muligheder og projekter. Oplysningerne vil derfor blive delt med 

andre medlemsstater. 

- Oplysningerne vil anvendes til at give andre europæiske virksomheder og 

forskningsinstitutioner relevant information om danske samarbejdsaktører, muligheder og 

projekter. Oplysningerne vil derfor blive delt med virksomheder og forskningsinstitutioner i 

andre medlemsstater. 

 



 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

4. Kategorier af personoplysninger 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Kontaktoplysninger. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• andre offentlige myndigheder i Danmark og andre EU-lande, Europa Kommissionen og andre 
virksomheder/forskningsinstitutioner, hvis du har samtykket hertil. 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

 

Personoplysningerne stammer fra personernes egen besvarelsen af Erhvervsstyrelsen og 
Energistyrelsens spørgeskema. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Vi gemmer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år, med mindre du trækker dit samtykke 
tilbage, jf. nedenstående. Dog kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid, 
såfremt dette skønnes nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen. 

10. Retten til at trække samtykke tilbage  

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af 
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 
tidspunkt. 

11. Dine rettigheder 

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.       

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  



Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til 
at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, 
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 
du finder på www.datatilsynet.dk. 

12. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Erhvervsstyrelsen 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

