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[Navn]
[Adresse]
[Adresse]
[CVR-nr. (hvis relevant)]
(”Virksomheden”)
I forbindelse med ansøgningen om og – såfremt ansøgningen imødekommes – den
efterfølgende etablering og administration af et lån til Virksomheden, indsamler
Vækstfonden, CVR-nr. 16294675 (”Vækstfonden”) oplysninger om Virksomheden
og relevante personer i Virksomheden.
Samtykke til udveksling af oplysninger:
Da lånet kan indgå i en samlet finansieringsløsning, hvor Virksomheden samtidig
optager finansiering fra andre finansieringsparter (f.eks. øvrige långivere), kan det
til brug for behandlingen af ansøgningen og administrationen af låneforholdet være
nødvendigt at udveksle de indsamlede oplysninger med andre finansieringsparter.
Virksomheden er indforstået med og giver samtykke til, at Vækstfonden udveksler
de indsamlede oplysninger med andre finansieringsparter, der har tilkendegivet, at
de vil arbejde efter at deltage i den samlede finansieringsløsning til Virksomheden
(herefter samlet benævnt ”Parterne”), f.eks. Innovationsfonden, CVR-nr. 29035695
(”Innovationsfonden”) og/eller til øvrige långivere.
De indsamlede oplysninger, af relevans for Innovationsfonden, kan til enhver tid deles med Innovationsfonden i forbindelse med en ansøgning til Innovationsfonden, og
uanset at midlerne fra Innovationsfonden ikke ydes i forbindelse med finansieringen
fra Vækstfonden. Skulle Virksomheden tidligere have delt information direkte med
Innovationsfonden, giver Virksomheden også samtykke til, at Innovationsfonden må
udveksle de pågældende oplysninger med Vækstfonden. Formålet med denne udveksling er at øge samarbejdet mellem Innovationsfonden og Vækstfonden til fordel
for tidlige iværksættervirksomheder (potentielt Virksomheden).
Samtykket omfatter udveksling af oplysninger og dokumenter om Virksomhedens
økonomiske og forretningsmæssige forhold af en hver art samt øvrige til formålet
relevante oplysninger.
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Oplysningerne udveksles til brug for Parterne i forbindelse med etablering/udvidelse
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af engagementerne med Virksomheden, engagementernes efterfølgende administration og risikostyring (herunder fornødne hvidvasktjek) samt eventuel afvikling af engagementerne.
Samtykke til indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger:
Vækstfonden indsamler personoplysninger fra relevante personer med tilknytning til
Virksomheden.
Vækstfonden indsamler endvidere personoplysninger via samarbejdspartnere, herunder kreditoplysningsbureauer, pengeinstitutter, sikkerhedsstillere, øvrige långivere, CPR-registret, betalingsservice samt andre offentligt tilgængelige kilder (bl.a.
www.virk.dk).
De pågældende personoplysninger vil blive registeret og behandlet af Vækstfonden
som dataansvarlig. For en nærmere beskrivelse af, hvordan Vækstfonden behandler
personoplysninger, til hvilke formål, hvilke modtagere Vækstfonden videregiver personoplysningerne til samt hvornår de slettes, henvises til den til enhver tid gældende
”Underretning om behandling af personoplysning”, der findes på https://vf.dk/politikfor-personoplysninger/ (”Persondatapolitikken”).
De kategorier af personoplysninger, som indsamles af Vækstfonden, er bl.a.:
-

almindelige stamoplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger,

-

kopier af relevant legitimation samt CV’er, og

-

kreditoplysninger, herunder selvangivelser og formueopgørelser.

Personoplysninger indhentes bl.a. fra:
-

ejere af Virksomheden,

-

medlemmer af Virksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion),

-

eventuelle kautionister for Virksomheden, og

-

en eller flere øvrige kontaktpersoner eller ansatte i Virksomheden.

Såfremt de relevante personfølsomme oplysninger sendes direkte af Virksomheden,
er Virksomheden forpligtet til at orientere de personer, som de følsomme personoplysninger angår, om Persondatapolitikken samt at Vækstfonden behandler de indsamlede personoplysninger.
Virksomheden er indforstået med og giver samtykke til, at Vækstfonden behandler
indsamlede personoplysninger. Virksomheden giver også sit samtykke til at person-
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oplysningerne udveksles med Parterne i forbindelse med etablering/udvidelse af en-
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gagementerne med Virksomheden, engagementernes efterfølgende administration
og risikostyring (herunder fornødne hvidvasktjek) samt eventuel afvikling af engagementerne, og/eller til Innovationsfonden i forbindelse med Virksomhedens ansøgning til Innovationsfonden.
Vækstfonden anbefaler, at Persondatapolitikken læses grundigt. Eventuelle spørgsmål til Persondatapolitikken kan rettes til Vækstfondens databeskyttelsesrådgiver på
e-mail: dpo@vf.dk og telefon: 8177 9002.

Dato:
For Virksomheden:
_________________________
[Navn]

__________________________
[Navn]
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