Samtykke til behandling af personoplysninger
Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til, at Udenrigsministeriet må behandling,
registrere, opbevare og videregive mine personoplysninger, der specifikt er angivet nedenfor,
til brug for TC programmet SDG Business Accelerator.
De personoplysninger, som Udenrigsministeriet behandler er navn, adresse, email og CVR
nummer, samt informationer angivet i virksomhedens ansøgning.
Modtagere af personoplysninger
Udenrigsministeriet videregiver dine personoplysninger til virksomheder, der deltager i SDG
Business Accelerator programmet med henblik på at modtagerne kan kontakte dig.
Derudover, videregiver vi som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Hvis vi modtager en
anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt
videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Udenrigsministeriet overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Det drejer sig om lande, hvor TC har tilstedeværelse og deltager i SDG Business Accelerator
programmet.
Vi kan oplyse, at der blandt disse lande kan være lande, hvor EU Kommissionen ikke har
truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i landet. Overførsel af dine
personoplysninger til modtagere i disse lande vil være baseret på
databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra g.
Samtykkets varighed
Samtykket er gældende fra dags dato og indtil det ikke længere er relevant at opbevare data.
Herefter vil Udenrigsministeriet ikke længere behandle mine personoplysninger til brug for TC
medmindre jeg udtrykkeligt har samtykket hertil.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Såfremt du tilbagekalder
dit samtykke, vil det ikke berøre lovligheden af den behandling Udenrigsministeriet har
foretaget før du trak dit samtykke tilbage.
Du kan kontakte Udenrigsministeriet og få indsigt i, hvilke personoplysninger
Udenrigsministeriet behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte
personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset,
at gøre indsigelse eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte Udenrigsministeriet.
Du har endvidere ret til at indgive en eventuel klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby.
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Kontakt os
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål
til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:
Dataansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver

Udenrigsministeriet

dpo@um.dk / www.um.dk

Att. Christina Freddie
Asiatisk Plads 2, 1448 København K
Telefon + 45 20475391
E-mail: chrfrd@um.dk

☐ Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til, at Udenrigsministeriet må behandle,
herunder videregive, mine personoplysninger, som beskrevet ovenfor.

Underretning om indsamling af personoplysninger
Vi sender dig denne mail for at orientere dig om, at vi har modtaget personoplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens(1) artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger, når vi
modtager personoplysninger om dig fra andre:
1. Udenrigsministeriet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du ministeriet?
Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet
har modtaget om dig. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Mail: um@um.dk
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, er du
altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:



På e-mail: dpo@um.dk
Ved brev: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448 Københavns K, att.
”databeskyttelsesrådgiveren”.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Billeder og video af dig optaget i forbindelse med SDG Business Accelerator
programmet kan blive anvendt til ekstern kommunikation i forbindelse med
programmet.
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Hvis du har givet samtykke hertil, kan dine personoplysninger videregives til
virksomheder, der deltager i SDG Business Accelerator programmet

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Kontaktoplysninger
 Oplysninger om hvilken virksomhed du er tilknyttet
 Billeder og videomateriale udarbejdet i forbindelse med SDG Business Accelerator
programmet
Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Hvis vi modtager en anmodning
om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive
oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.
Udenrigsministeriet videregiver dine personoplysninger til den relevante modtager med
henblik på at fremme dit netværk og eksportarbejde i det relevante marked, samt
kommunikere omkring SDG Business Accelerator.
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Det drejer sig om tredjelande som er beliggende i de lande TC har tilstedeværelse.
Hvis du har givet samtykke til at dine kontaktoplysninger videregives til virksomheder, der
deltager i SDG Accelerator programmet kan Udenrigsministeriet overføre dine
personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Vi kan oplyse, at der blandt disse lande kan være lande, hvor EU Kommissionen ikke har
truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i landet. Overførsel af dine
personoplysninger til modtagere i disse lande vil være baseret på
databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra g.
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil programmets afslutning i 2023.
8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte
os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt.
9. Dine rettigheder
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Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet.








Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en
række oplysninger om ministeriets behandling af dine oplysninger.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
ministeriets almindelige generelle sletning indtræder.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udenrigsministeriet herefter kun
behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre formålet med
behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Udenrigsministeriet må dog fortsat
opbevare dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udenrigsministeriets ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger.
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 (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk.
10. Oplysninger om klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,
Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen
Udenrigsministeriet
(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 og om ophævelse af
direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den
registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hhv. hos den registrerede eller hos andre.

4

