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HELLERUP
20. marts 2020

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I VÆKSTFONDEN
De relevante persondataregler, som gælder for behandling af personoplysninger, er
fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016)
og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
Vækstfondens databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af
personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer,
bl.a. ved din ansøgning om forskellige former for finansiering herunder vækstlån,
garantier bl.a. kautioner til små og mellemstore virksomheder samt store
virksomheder som følge af COVID-19, ansættelse af medarbejdere i Vækstfonden
(se særskilt politik herfor her: https://vf.dk/job-i-vaekstfonden)
markedsføringsaktiviteter og ved vurdering af ledelser i porteføljeselskaber forud
for bistand til Vækstfondens finansiering eller investering heraf. porteføljeselskaber
vedrørende besættelse til selskabets ledelse og markedsføringsaktiviteter.
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om medfinansiering eller anden
involvering fra Vækstfondens side (herefter samlet benævnt ”medfinansiering”) og
den eventuelle efterfølgende etablering og administration af medfinansieringen indsamler Vækstfonden personoplysninger om dig, idet du efter det oplyste enten er:
a)

Indehaver af den personejede virksomhed, som søger medfinansiering hos
Vækstfonden,

b)

kautionist for den virksomhed eller fond, som søger medfinansiering hos
Vækstfonden, eller

c)

medlem af ledelsesteamet i den ansøgende virksomhed eller fond.

d)

Øvrig kontaktperson eller ansat i en virksomhed som nævnt ovenfor.

Vækstfonden indsamler endvidere personoplysninger om dig, hvis du har henvendt
dig til Vækstfonden via e-mail, Vækstfondens hjemmeside, af andre elektroniske
veje eller hvis du direkte eller indirekte er i betragtning til en stilling som en del af
ledelsen i et af Vækstfondens porteføljeselskaber. Formålet med indsamlingen af
dine oplysninger er i den forbindelse at besvare din henvendelse og evt. at etablere
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et kontaktforhold og/eller et ansættelses-/ledelsesforhold mellem dig og
Vækstfonden og/eller et af Vækstfondens porteføljeselskaber.
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Vækstfonden har efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 pligt til at
orientere dig om, at vi indsamler personoplysninger om dig. Vækstfonden er dataansvarlig, når Vækstfonden behandler dine personoplysninger. Du vil få mere information om vores konkrete behandling ifm. f.eks. långivning mv. i den dokumentation, som du får tilsendt fra Vækstfonden i forbindelse hermed.
Vækstfondens kontaktoplysninger
Vækstfonden, Strandvejen 104A, 2900 Hellerup / Billundvej 3, 6500 Vojens / Tronholmen 3, 8960 Randers SØ, CVR.nr.: 16294675, telefonnummer: 35 29 86 00 og
e-mail: vf@vf.dk.
Vækstfondens Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Anne Diemer Fredslund
Legal Director
Mailadresse: DPO@VF.DK
Telefonnummer: 81 77 90 02
INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Medfinansiering
I forbindelse med ansøgningen og – såfremt ansøgningen imødekommes – den efterfølgende etablering og administration af medfinansieringen vil du afgive personoplysninger, som vil blive registreret og behandlet af Vækstfonden. Endvidere laves
der i visse tilfælde personligheds- og færdighed samt logiktests i forbindelse med
Due Diligence.
Det er frivilligt, om du vil dele dine oplysninger med Vækstfonden. Dog kan visse
oplysninger, herunder men ikke begrænset til navn, adresse og CPR-/CVR-nr. være
nødvendige for, at Vækstfonden kan behandle ansøgningen. Det fremgår af Vækstfondens ansøgningsformularer, hvilke oplysninger der er behov for. Såfremt de oplysninger du har givet ikke er tilstrækkelige til, at Vækstfonden kan behandle ansøgningen, vil du blive oplyst herom, og få mulighed for at give supplerende oplysninger. Hvis ansøgningen imødekommes, og der tilbydes en aftale med Vækstfonden, kan det være en betingelse i aftalen, at du fremlægger og stiller relevante oplysninger til rådighed for Vækstfonden. Manglende overholdelse af sådanne forpligtelser kan føre til, at Vækstfonden opsiger aftalen og kræver eventuelle udbetalte
lån indfriet.
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Personoplysninger, herunder fx CV, testresultater mm., der indhentes som del af Management
Due Diligence processen, opbevares så længe Vækstfonden er medfinansieringspartner i
porteføljeselskabet. Personoplysninger, der indsamles i en rekrutteringsproces, opbevares –
såfremt du ansættes i porteføljeselskabet – så længe, Vækstfonden er medfinansieringspartner i
selskabet. Endvidere vil Vækstfonden indsamle personoplysninger via samarbejdspartnere,
herunder kreditoplysningsbureauer (eksempelvis RKI), pengeinstitutter, sikkerhedsstillere, øvrige
långivere, kreditvurderinger, CPR-registret, betalingsservice samt andre offentligt tilgængelige
kilder herunder blandt andet www.virk.dk.
De kategorier af personoplysninger, som kan indsamles efter omstændighederne:
•

Almindelige personoplysninger og identifikationsoplysninger (CPR-nr.)

•

Oplysninger om strafbart forhold, særligt hvor lånet måtte blive nødlidende

•

Følsomme oplysninger (f.eks. helbredsforhold)

.
Specielt for etableringslån (COSME)

Hvis Vækstfonden yder et etableringslån under COSME programmet, kan Vækstfonden også
indsamle almindelige personoplysninger om dig fra Den Europæiske Investeringsfond, Den
Europæiske Investeringsbank eller Kommissionen.

Vurdering af ledelseskandidater for Vækstfondens porteføljeselskaber
Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at evaluere kandidatens egnethed til
relevante ledelsesstillinger hos Vækstfondens porteføljeselskaber.
Vækstfonden vurderer lejlighedsvis kandidater, som er i betragtning til en stilling i et af
Vækstfondens porteføljeselskaber, enten for at hjælpe porteføljeselskabet i rekrutteringsøjemed
eller som et led i Vækstfondens vurdering af porteføljeselskabet (”Management due diligence”)
før Vækstfonden foretager nye/yderligere investeringer i porteføljeselskabet.
Personoplysningerne indsamles hovedsageligt fra elektroniske kandidatportaler, hvor du selv har
indtastet dine personoplysninger, herunder bl.a. nBoard og Linkedin, men kan ligeledes
indsamles fra offentligt tilgængelige kilder, og eventuelt får udarbejdet en logik, færdigheds- og
personlighedsprofil.
De kategorier af personoplysninger, som indsamles i denne forbindelse udgøres af:
•

Almindelige personoplysninger og identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse,
fødselsdato, kontaktoplysninger, relevant uddannelse, portaler m.v.
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VÆKSTFONDEN BEHANDLER DINE OPLYSNINGER TIL FØLGENDE FORMÅL:
Vurdering af ansøgningen med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt og i hvilket
omfang ansøgningen kan imødekommes.
Som led heri foretages blandt andet en kreditvurdering.
•

Kontrol af, om du tidligere har modtaget afslag på en ansøgning hos Vækst- fonden.

•

Administration af medfinansieringsforholdet, såfremt et sådant oprettes. Som led i
administrationen foretages blandt andet løbende ratings af kredit- vurdering og
ajourføring af oplysninger.

•

Håndtering og inddrivelse af nødlidende lån.

•

Evaluering af din egnethed til relevante stillinger hos Vækstfondens porteføljeselskaber,
hvor du besidder eller er i betragtning til en sådan.

•

Bogførings- og regnskabsmæssige aktiviteter.

•

Statistiske undersøgelser.

•

Arkivføring.

VI BEHANDLER DINE OPLYSNINGER PÅ BAGGRUND AF:
Almindelige oplysninger
Vækstfonden behandler navnlig dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e. Vækstfondens behandling af dine
oplysninger sker således som led i offentlig myndighedsudøvelse og/eller som led i Vækstfondens
efterlevelse af en retlig forpligtelse. Vækstfondens myndigheds- udøvelse sker primært med
hjemmel i Lov 2018-06-08 nr. 691 om Vækstfonden.
Medfinansiering til udviklingsaktiviteter sker med hjemmel i vækstfondslovens §§ 2 til 7.
Medfinansiering til udviklingsselskaber (ventureselskaber) sker med hjemmel i vækstfondslovens
§§ 8 -14. Medfinansiering i form af garantier for udlån ydes med hjemmel i vækstfondslovens §
15 – 16 A Vækstfondens involvering i aktiviteter, der sigter på at formidle kontakt mellem private
investorer og små og mellemstore virksomheder sker med hjemmel i vækstfondslovens § 17.
Vækstfondens initiativer til opbygning af viden og statistik om innovationsfinansiering sker med
hjemmel i vækstfondslovens § 18.
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Såfremt du besidder eller er i betragtning til en stilling hos et af Vækstfondens
porteføljeselskaber og Vækstfonden bliver anmodet om at bistå med evaluering af din egnethed
som kandidat, behandler Vækstfonden dine personoplysninger i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, dvs. vi har vurderet, at både vi og du har
interesse i behandlingen.
CPR-nr.
Vækstfondens behandling af dit CPR-nr. sker med hjemmel i databeskyttelsesfor- ordningens
artikel 87 samt databeskyttelseslovens § 11.
Vækstfonden behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om cpr-nr. i forbindelse med
evaluering af kandidater til stillinger hos Vækstfondens porteføljeselskaber.
Oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser
Såfremt du har indsendt din straffeattest i forbindelse med ansøgningen, behandler Vækstfonden
oplysningerne fra straffeattesten med hjemmel i databeskyttelsesfor- ordningens artikel 10
sammenholdt med databeskyttelseslovens § 8. Tilsvarende kan oplysninger om strafbart forhold
indhentes efter en konkret vurdering, hvis dette er relevant i forbindelse med, at lånet bliver
nødlidende.
Vækstfonden behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om straffedomme og
lovovertrædelser i forbindelse med evaluering af kandidater til stillinger hos Vækstfondens
porteføljeselskaber.
Følsomme oplysninger
Vækstfonden indhenter ikke aktivt følsomme oplysninger. Hvis disse oplysninger indsendes til
Vækstfonden af kunderne, er Vækstfonden imidlertid forpligtet til at registrere disse til
dokumentationsformål. Registreringen sker derfor med henblik på fastlæggelsen af et retskrav,
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Da medfinansieringen indgår som led i en samlet finansieringsløsning, hvor der samtidig opnås
almindelig lånekapital fra andre långivere, kan det til brug for be- handlingen af ansøgningen
og administrationen af medfinansieringsforholdet være nødvendigt, at udveksle de indsamlede
personoplysninger med de øvrige långivere og organisationer, der har indgået aftale med
Vækstfonden om tabsdækning på låneforhold.
Vækstfonden vil således, i det omfang det er nødvendigt, udveksle de indsamlede
personoplysninger med de øvrige långivere og øvrige organisationer, der deltager i den
samlede finansieringsløsning. Udveksling af personoplysninger vil ikke ske i
markedsføringsøjemed, medmindre du har modtaget separat information herom og givet
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samtykke til det.
Såfremt Vækstfonden bistår et porteføljeselskab med vurdering af kandidater til en stilling hos
porteføljeselskabet, videregiver Vækstfonden ikke personoplysninger om dig til andre eksterne
parter end det relevante porteføljeselskab.
Vækstfonden overlader dele af behandlingen til databehandlere (f.eks. IT-leveran- dører), men
Vækstfonden er fortsat dataansvarlig for behandlingen.
Specielt for lån under COSME, InnovFin og CSS
Hvis Vækstfonden yder et lån under enten COSME, InnovFin eller CSS programmet, kan der ud
over videregivelserne, som er beskrevet ovenfor, også ske videregivelse til Den Europæiske
Investeringsfond, Den Europæiske Investeringsbank, Kommissi- onen eller andre af den
Europæiske Unions Institutter eller organer, som i henhold til gældende ret er bemyndiget til at
foretage revision eller kontrol.
SIKKERHED
Vækstfonden

har

som

dataansvarlig

truffet

de

fornødne

tekniske

og

organisatoriske

sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes,
samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med gældende databeskyttelsesret.
OPBEVARING OG SLETNING
De oplysninger, som Vækstfonden har registeret om dig, bliver slettet når vi ikke længere har
brug for oplysningerne, herunder at vi ikke har et retligt eller administrativt behov (fx besvarelse
af henvendelse fra Folketinget eller til brug for statistik eller analyse). Oplysninger, som indgår
i regnskaber og tilsvarende, vil blive opbevaret i uændret form så længe det kræves efter
gældende ret.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategoriserer af

personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende
lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.
INDSIGT, ØVRIGE RETTIGHEDER OG MULIGHED FOR AT KLAGE
Du har en række rettigheder i relation til de oplysninger, som Vækstfonden behandler om dig,
herunder:
•

at du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Vækstfonden behandler om dig;

•

at du har ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig rettet.

•

At du i særlige tilfælde har ret til at få slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt
end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring og sletning;

•

at du i visse tilfælde har ret til at Vækstfonden begrænser behandlingen af dine
oplysninger til opbevaring med mindre du har givet samtykke til yderligere behandling
eller den sker med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende eller
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for at beskytte en person eller vigtige sam- fundsinteresser;
•

at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod Vækstfondens be- handling af
dine personoplysninger – også selvom behandlingen er lovlig. Derudover har du til
enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Vækstfondens behandling af dine
personoplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring;

•

at hvis du har givet samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af
Vækstfonden i markedsføringsøjemed, har du ret til at trække dit sam- tykke tilbage.
Tilbagekaldelse af at samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling Vækstfonden
har foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

De ovenfor anførte rettigheder er genstand for de nærmere regler om databeskyt- telse,
herunder en række undtagelser.
Den registreredes rettigheder kan udøves af alle fysiske personer, som Vækstfonden behandler
personoplysninger om, f.eks. ledere/ejere af låntagere, kautionister, ledere/ejere af
Vækstfondens porteføljeselskaber, ledere/ejere af investorer i de af Vækstfonden administrerede
fonde, samarbejdspartnere, nyhedsbrevsabonnenter, jobansøgere, herunder kandidater til
stillinger hos Vækstfondens porteføljeselskaber og ansatte.
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Vækstfonden, hvis du ønsker at gøre brug af dine
rettigheder.
Derudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet over Vækstfondens behandling af dine oplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

