Retningslinjer for behandling af personoplysninger i
Scale-Up Denmark
hos MARCOD

1.

Beskrivelse af afdelingen/enheden
MARCOD har i et konsortiesamarbejde med Væksthus Nordjylland og LIVA Consult A/S udviklet ”Det Maritime Elitetræningscenter” i regi af Scale-Up Denmark, som administreres af
Region Midtjylland. Programmet har til formål at udvikle nogle af de mest perspektivrige maritime SMV’ere til elite-status. I perioden september 2016 – juni 2019 igangsættes 30 udviklingsforløb til en samlet værdi af kr. 12.500.000 med deltagelse af virksomheder fra hele
Danmark. Forløbene indeholder blandt andet camps, workshops, forretningsudvikling, specialrådgivning samt udarbejdelse af vækstplan.

2.

Formålet med retningslinjerne
Formålet med disse retningslinjer er at beskrive, hvordan dataflow`et er Scale-Up Denmark,
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 indsamles af MARCOD:




Navn på kontaktpersonen i den deltagende virksomhed
Mailadresse
Telefonnummer

Oplysningerne er en del af den ansøgning, som udfyldes til brug for proceduren for godkendelse til programmet. Såfremt virksomheden godkendes til Scale-Up, udfyldes bilag 2 ”Kontaktoplysninger”, hvor personoplysningerne også fremgår af.

4.

Hvem har adgang til oplysningerne?
Samtlige medarbejdere har adgang til personoplysningerne i Scale-Up Denmark.

5.

Hvor lagres oplysningerne henne?
Personoplysningerne findes i en særskilt elektronisk mappe i MARCODs it-system, som et
supplement til de øvrige virksomhedsoplysninger på de deltagende virksomheder. Skemaerne/blanketterne findes også i papirform i en mappe på kontoret.

6.

Hvor indhentes personoplysningerne fra?
Navn, mailadresse og telefonnummer udfyldes af den deltagende virksomhed i ansøgningen
og bagefter udarbejder MARCOD bilag 2 ”Kontaktoplysninger”, hvor dataene overføres til.

7.

Til hvilke formål indsamles personoplysningerne?
I den daglige kontakt med virksomheden er det vigtigt, at konsortiet forenkler processerne og
har en direkte kontakt i virksomheden uden at forstyrre øvrige medarbejdere.
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).
Som administrator på Scale-Up Denmark videregives oplysningerne til Region Midtjylland.

8.

Hvor længe opbevares personoplysningerne?
Afdelingen opbevarer kun ovennævnte personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, det
vil sige så længe der er et grundlag herfor, og alene til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

De indhentede personoplysninger slettes som udgangspunkt efter 5 år, at Scale-Up er afsluttet. Såfremt der forinden sletningen er opstået en tvist, eller det af andre årsager er nødvendigt for afdelingen at opbevare personoplysningerne i længere tid, slettes personoplysningerne dog først, når tvisten er afsluttet/årsagen til den længere opbevaring er ophørt. Der foretages i så fald en konkret vurdering af grundlaget for at beholde personoplysningerne i længere tid.
I det omfang personoplysningerne indgår i Marcods bogføringsmateriale, slettes disse dog
tidligst efter 5 år af hensyn til opbevaringspligten i bogføringsloven.

9.

Hvem videregives personoplysningerne til?
Mail, navn og telefonnummer videregives til Region Midtjylland med det formål, at Region
Midtjylland har mulighed for at tage kontakt til de deltagende virksomheder.
I samarbejdet med Region Midtjylland henvises til kontraktens pkt. 11 – Persondata (se vedhæftede bilag), hvor MARCOD er Leverandøren og Region Midtjylland er Kunden.
I udvælgelsesprocessen behandles de indkomne ansøgninger i et godkendelsespanel, som består partnerne i konsortiet, Invest In Denmark, Nordjysk Lånefond, Danske Maritime og Hjørring Erhvervscenter. Panelet er bekendt med, at der er tavshedspligt omkring panelets opgaver.
IT-firmaet Complea, som sørger for MARCODs it-sikkerhed foretager løbende back-up.

10.

Hvem overlades personoplysningerne til?
Personoplysningerne overlades til Complea, som der er indgået databehandleraftale med.

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?
Såfremt ansøgningen godkendes, udfyldes bilag 2 – Kontaktoplysninger – hvor personoplysningerne nævnes igen. Bilaget vedlægges kontrakten til virksomheden og MARCOD har i den
sammenhæng mulighed for at få rettet personoplysningerne, hvis bilaget ikke er udfyldt forkert.
Scale-Up Denmark har været i gang siden ultimo 2016 og i øjeblikket afvikles hold 3 ud af 4
planlagte. En opdatering af ansøgningsskemaet vil være udarbejdet til hold 4 og deltagerne
fra hold 1 - 3 vil blive orienteret omkring behandlingen af deres data i en mail adresseret til
kontaktpersonen i udviklingsforløbet.
Såfremt der måtte opstå en situation, hvor MARCOD får en anmodning om indsigt i personoplysninger fra en registreret, vil MARCOD skriftligt besvare anmodningen og vedlægge dokumentation for, hvilke personoplysninger, som er registreret enten i papirsform eller sendt
som filer pr. e-mail.

