Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler personoplysninger
om dig i forbindelse med din deltagelse i klyngeaktiviteter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) behandler personoplysninger i forbindelse med sit tilsyn med de nationale viden- og erhvervsklynger. Behandling af
personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen 1 og databeskyttelsesloven2. Nedenfor kan du læse nærmere om styrelsens behandling af
personoplysninger ved registrering af deltagelse i klyngeaktiviteter.

1. Dataansvarlig
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som styrelsen har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger her:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

29. marts 2022
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 3544 6200

Haraldsgade 53
2100 København Ø

www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440

CVR-nr.: 19918440

Ref.-nr. 20/44111-48

Telefon: 3544 6200
Mail: ufs@ufm.dk

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.
2

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling
af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Side 1/6

2. Databeskyttelsesrådgiver
Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev til styrelsen "att. Databeskyttelsesrådgiver"

3. Formål og retsgrundlag
Styrelsen behandler dine personoplysninger med følgende formål:
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UFS yder tilskud til udvalgte danske erhvervs- og videnklynger. Klyngerne har til
formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder og dermed styrke virksomhedernes innovation og konkurrenceevne. I den forbindelse
indsamler og indberetter klyngeorganisationerne data til styrelsen om virksomheders, videninstitutioners og andre organisationers deltagelse i klyngernes aktiviteter.
UFS bruger oplysningerne til at følge målgruppernes deltagelse i aktiviteterne,
drøfte omfang og mønstre i deltagelsen med klyngerne og dermed forbedre
klyngeindsatsen i forhold til målgruppernes behov. Oplysningerne forventes
endvidere at danne grundlag for spørgeskemaundersøgelser blandt klyngedeltagerne vedrørende deres udbytte af deltagelsen. Endelig kan der på længere
sigt gennemføres statistiske effektanalyser, som sammenligner deltagende virksomheder med lignende virksomheder, som ikke har deltaget.
UFS bruger oplysningerne til generelle statistiske formål, som ikke fokuserer på
enkelte virksomheder.
Retsgrundlaget for styrelsens behandling af dine personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om udførelse af en opgave i samfundets interesse eller om offentlig myndighedsudøvelse.
4. Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende oplysninger om virksomheder, som har deltaget i
klyngeaktiviteter:
 Typen af aktiviteten (videnspredningsarrangement, samarbejdsprojekt,
FoU-ansøgning mm.) samt dens overordnede tema (grøn omstilling, digitalisering mv.)
 Virksomhedens navn, CVR- og P-nummer.
 Om det er første gang, virksomheden samarbejder med en videninstitution (ved deltagelse i et samarbejdsprojekt)
 Modtaget tilskud ved projekter finansieret af Erhvervsfremmestyrelsen
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Oplysningerne vedrører virksomheder, ikke personer. Dog kan oplysningerne i
visse tilfælde være personhenførbare, hvis der f.eks. er tale om enkeltmandsvirksomheder.
For offentligt ansatte forskere gælder særligt, at deres deltagelse i samarbejdsprojekter med virksomheder indberettes med følgende personoplysninger:
Navn, køn, ORCID, institut, stilling og rolle (projektleder eller ej).
Styrelsen forventer endvidere at anvende oplysningerne om deltagende virksomheder og andre organisationer til at udvælge mulige respondenter ifm. spørgeskemaundersøgelser, jf. pkt. 3. Til det formål vil styrelsen bede klyngeorganisationerne om at oplyse de e-mailadresser, som deltagerne i klyngeaktiviteterne
har angivet til klyngerne.
5. Hvor kommer personoplysningerne fra?
De personoplysninger om dig, som styrelsen behandler, er de oplysninger, som
du har afgivet i forbindelse med deltagelse i klyngeaktiviteter. Klyngerne indberetter data til styrelsen en gang om året.
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6. Videregivelse af personoplysninger
UFS deler ovennævnte oplysninger, som i visse tilfælde kan være personhenførbare, med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Erhvervsstyrelsen). De to styrelser er sammen om at finansiere klyngerne gennem programmet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024".
Indhentede e-mailadresser på virksomhedsdeltagere i klyngerne kan endvidere
videregives til Erhvervsstyrelsen mhp. spørgeskemaundersøgelser, jf. ovenfor.
Oplysning om formål og lovgrundlag for Erhvervsstyrelsens databehandling kan
findes på https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik.
UFS kan endvidere efter anmodning fra tredjepart til denne udlevere virksomhedsoplysninger til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er den modtagende tredjepart en anden offentlige institution (f.eks. universiteter og ministerier) eller privat konsulent, der udfører en analyse-/evalueringsopgave for en offentlig myndighed. De nævnte tredjeparter må alene benytte oplysningerne i
statistisk og forskningsmæssig øjemed.
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Videregivne oplysninger vil være pseudonymiserede og dermed hverken virksomheds- eller personhenførbare uden brug af supplerende oplysninger. Ved
antagelse af private konsulenter vil disse endvidere underlægges en databehandleraftale, når de behandler personoplysninger på UFSs vegne, der sikrer at
nærværende krav og vilkår efterleves.
Hvis der imod forventning skulle forekomme behandling af særlige kategorier af
personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens Artikel 9, ville videregivelse af disse oplysninger ske i overensstemmelse med principperne i databeskyttelseslovens § 10 samt bekendtgørelsen om videregivelse af personoplysninger.3
7. Opbevaring af personoplysninger
UFS opbevarer de indberettede oplysninger om deltagelse i klyngeaktiviteter i
en database, som også omfatter andre forsknings- og innovationsordninger,
herunder bevillinger fra Innovationsfonden og Den frie forskningsfond. Databasen giver styrelsen bedre mulighed for at vurdere ordningernes relevans, effektivitet og indbyrdes sammenhæng.
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres ca. hvert 5. år til arkivmyndighederne, jf. arkivlovgivningens regler. Efter aflevering til arkivmyndighederne opbevarer styrelsen en kopi i op til
yderligere 5 år, hvorefter styrelsen sletter oplysningerne.

3

Bekendtgørelse 2019-12-18 nr. 1509 om videregivelse af personoplysninger omfattet af
databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2.
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8. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til styrelsens behandling af oplysninger
om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen,
som også kan give dig nærmere informationer om rettighederne.
A. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du
med visse undtagelser har ret til at få at vide, om styrelsen behandler oplysninger om dig, samt i givet fald at se oplysningerne.

B. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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C. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet
for styrelsens almindelige generelle sletning.

D. 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 styrelsen 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.

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

F. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her: www.datatilsynet.dk
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9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk
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