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RETNINGSLINJER FOR DATAETIK I VÆKSTFONDEN 

Vækstfonden (VF) er statens finansieringsfond. I partnerskab med pengeinstitutter 
og private investorer udvælger og udvikler vi de virksomheder, som Danmark ikke 
må gå glip af. Til det formål anvender vi data til at kunne vurdere virksomhedernes 
potentiale.  
 
Når virksomheder (eller banker/investorer på vegne af virksomheder) henvender 
sig om finansiering beder vi om grundlæggende informationer om virksomheden via 
vores ansøgningsportal. Vi bruger oplysningerne til at få en bedre forståelse af virk-
somhedens forretningsmodel samt det pågældende projekt, så vi har de nødven-
dige informationer til at kunne have en konstruktiv indledende dialog om at finde 
en god finansieringsløsning. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysnin-
ger her. 
 
Derudover anvender vi data mere generelt (fra offentlige samt private kilder) som 
input til vores machine learning (ML) modeller. I VF anvender vi primært ML-model-
ler som beslutningsstøtte, dvs. som et input til vores vurdering af virksomhedernes 
potentiale samt til at optimere vores processer, så vi kan hjælpe virksomhederne 
bedst muligt. 
 
Vækstfondens principper for anvendelse af data er følgende: 
 
Om personoplysninger 

• Vi følger gældende GDPR-regler og overholder reglerne for fortrolighed, 
som Vækstfonden er underlagt, jf. lov om Vækstfonden. 

• Vi håndterer fortrolige data forsvarligt, og vi anvender og opbevarer kun 
fortrolige data så længe, at vi har et arbejdsmæssigt formål med det. Her-
efter anonymiserer vi data til analyseformål.  

• Vi anvender forskellige former for data, jf. nedenfor. Som virksomheds-
ejer/-leder vil man til enhver tid kunne henvende sig og få indblik i, hvilke 
data vi har om den pågældende virksomhed, hvordan vi anvender dem, og 
hvad vores modeller fortæller om virksomheden.  

• Vi lagrer vores data i EU/EØS. 
 

 

https://minside.vf.dk/
https://vf.dk/politik-for-personoplysninger/
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Om anvendelse af datakilder 
• Vi anvender data, som vi modtager i forbindelse med en konkret finansie-

ring, samt data, som vi indhenter fra både offentlige og private kilder.  
• Vi sikrer fuld transparens ift. vores anvendelse af forskellige datakilder. De 

fremgår af vores hjemmeside. 
• Vi foretager web-scraping af hjemmesider, der tillader det1.  

 
Om anvendelse og deling af data 

• Vi anvender tre klassifikationsniveauer for data: 1) Offentlig = data som er 
offentligt tilgængelig, 2) Interne = data som er alment tilgængelige for VF’s 
medarbejdere men ikke for eksterne parter som fx kontaktoplysninger og 
CVR-numre samt 3) Fortrolige = informationer, persondata, forretningsdata 
som kun en begrænset medarbejdergruppe har adgang til.  

• Vi udveksler kun interne og fortrolige data med øvrige aktører, såfremt vi 
har fået samtykke til det eller orienterer om det, og såfremt der er et kon-
kret behov for det.  

• Vi udveksler offentlige informationer med parter, som vi samarbejder med 
ift. at styrke økosystemet og gøre det nemmere for virksomheder at få ad-
gang til den finansiering, de har behov for.  

 
Om anvendelse af machine learning (ML) modeller 

• I vores arbejde med ML sikrer vi, at resultaterne af vores modeller kan for-
klares og forstås.  

• Vi anvender ML til at mindske menneskelige bias – og vi arbejder aktivt 
med at forhindre at eventuelle historiske skævheder i vores træningsdata 
replikeres/forstærkes i vores modeller.  

• Vores ML modeller bliver valideret af en ekstern part for at sikre ekstern 
kontrol med, at modellerne er retvisende, pålidelige og kan forklares. 

 
 

 
1 Vi beriger vores data med web-scraping fra websites med informationer, der er åbent og of-
fentligt tilgængeligt for alle. Et af de primære formål med web-scraping er at få en forståelse 
af en given virksomheds forretningsmodel og teknologianvendelse via virksomhedens hjem-
meside. I stedet for manuelt at slå hjemmesiden op og gennemlæse denne har vi udviklet en 
algoritme, der kan gøre det nemt for os. 

https://vf.dk/datakilder/

