01.04.2019

Retningslinjer for behandling af personoplysninger i
Maritime Stars
hos MARCOD

1.

Beskrivelse af afdelingen/enheden
MARCOD administrerer i perioden 01.01.2019 – 31.12.2021 iværksætterprogrammet
”Maritime Stars”. Formålet med programmet er igennem et rammeprogram med 15
virksomhedsforløb, specielt målrettet den maritime sektor, at skabe vækst via rådgivning, der sluttelig skal munde ud i en skræddersyet vækstplan for den enkelte
virksomhed. Programmet er finansieret af Den Europæiske Socialfond, Industriens
Fond samt de deltagende virksomheder.

2.

Formålet med retningslinjerne
Formålet med disse retningslinjer er at beskrive, hvordan dataflow`et er i Maritime
Stars, hvormed menes hvilken behandling af personoplysninger der indgår i arbejdsprocesserne i afdelingen. Dette gøres med udgangspunkt i de eksisterende forretningsgange, som forudsætter behandling af personoplysninger. Retningslinjerne udgør dermed grundlaget for en analyse af afdelingens behandlingsaktiviteter. Derudover skal retningslinjerne tjene som dokumentation for, at der alene sker behandling
af personoplysninger i afdelingen, når dette er relevant, har et sagligt formål og opfylder et af de grundlag, persondataforordningen fastlægger.

3.

Hvilke personoplysninger indsamles?
Nedenfor nævnte personoplysninger på ansatte fra de deltagende virksomheder indsamles af MARCOD:



Navn
Cpr-nummer






Mailadresse
Telefonnummer
Uddannelse
Tilknytning til arbejdsmarkedet

Kontaktoplysningerne er en del af den ansøgning, som udfyldes til brug for proceduren for godkendelse til programmet.
Nedenfor nævnte personoplysninger fra personalet i MARCOD indsamles:




4.

Navn
Cpr-nummer
Løn

Hvem har adgang til oplysningerne?
Samtlige medarbejdere har adgang til kontaktoplysningerne fra virksomhederne i
Maritime Stars. Den adm. direktør og økonomimedarbejderen har adgang til personoplysningerne fra deltagerne og personalet.

5.

Hvor lagres oplysningerne henne?
Kontaktoplysningerne på virksomhederne findes i en særskilt elektronisk mappe i
MARCODs it-system, som er tilknyttet Maritime Stars. Personoplysningerne på deltagerne i programmet og MARCODs personale lagres på et særskilt drev, som kun den
adm. direktør og økonomimedarbejderen har adgang til.

6.

Hvor indhentes personoplysningerne fra?
Navn, mailadresse og telefonnummer udfyldes af den deltagende virksomhed i ansøgningen. Når virksomheden er godkendt til deltagelse i forløbet, indhentes cprnummeret via sikker mail.
Navn, cpr-nummer og løn på MARCODs personale hentes fra den ansattes lønseddel.

7.

Til hvilke formål indsamles personoplysningerne?
I den daglige kontakt med virksomheden er det vigtigt, at MARCOD har de nødvendige oplysninger som mailadresse og telefonnummer.
Deltagernes navn, cpr-nr., uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet bruges som
en del af afrapporteringen til Erhvervsstyrelsen, hvor deltagerne skal udfylde timeregistrering samt start- og stopskema.
Oplysninger som navn, cpr-nummer og lønoplysninger for MARCODs ansatte bruges
også til afrapportering af timeregnskab til Erhvervsstyrelsen. Der findes en specielt
udviklet fil til opgaven, som rekvireres hos Erhvervsstyrelsen.
Alle oplysninger er indhentet i henhold til Persondataforordningens artikel 6, stk. 1,
litra b, hvorefter en dataansvarlig må behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale.
Derudover henvises til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter
MARCOD må behandle personoplysninger, hvis MARCOD har en legitim interesse
heri, og denne vejer tungere end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke
bliver behandlet (interesseafvejningsreglen).

8.

Hvor længe opbevares personoplysningerne?
I henhold til kontrakten om EU-medfinansiering opbevares al materiale omkring projektet indtil udgangen af 2033.

9.

Hvem videregives personoplysningerne til?
Oplysningerne er videregivet i rapporteringsøjemed til Erhvervsstyrelsen. Derudover
må der i en vis udstrækning forventes, at Erhvervsstyrelsens revisionsselskab Deloitte får adgang til materialet i forbindelse med revision.
IT-firmaet Complea, som sørger for MARCODs it-sikkerhed foretager løbende backup.

10.

Hvem overlades personoplysningerne til?
Personoplysningerne overlades til Complea, som der er indgået databehandleraftale
med og Erhvervsstyrelsen. Klik her for at læse mere om Erhvervsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

11.

Overføres personoplysninger til lande uden for EU?
Hos Complea bliver kunders data udelukkende behandlet i Danmark, nærmere præcist Hjallerup og Nørresundby.

12.

Hvordan sikres den registreredes rettigheder?
Da programmet er afviklet, vil MARCOD, såfremt der måtte opstå en situation, hvor
der spørges om indsigt i personoplysninger fra en registreret, give skriftligt besked
på forespørgslen og vedlægge dokumentation for, hvilke personoplysninger, som er
registreret enten i papirform eller sendt som filer pr. e-mail.

