SAMTYKKEERKLÆRING
UDVEKSLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med ansøgningen om og – såfremt låneansøgningen imødekommes –
den efterfølgende etablering og administration af Vækstlån indsamler Vækstfonden
oplysninger om låntager. Vi indsamler personoplysninger, som er omfattet af lov nr.
429 af 31. maj 2000 (med senere ændringer) om behandling af personoplysninger
(persondataloven).
Da Vækstlånet indgår som led i en samlet finansieringsløsning, hvor låntager samtidig opnår almindelig lånekapital fra andre långivere, kan det til brug for behandlingen af låneansøgningen og administrationen af låneforholdet være nødvendigt at
udveksle de indsamlede personoplysninger med de andre långivere.
Vækstfonden har efter persondataloven pligt til at informere dig om, hvordan vi
behandler de personoplysninger, som vi indsamler og registrerer om dig.
Indsamling og brug af personoplysninger
I forbindelse med ansøgningen om og – såfremt låneansøgningen imødekommes –
den efterfølgende etablering og administration af Vækstlånet vil du afgive personoplysninger, som vil blive registeret og behandlet af Vækstfonden.
Endvidere vil Vækstfonden indsamle personoplysninger via samarbejdspartnere,
herunder kreditoplysningsbureauer og andre långivere.
De kategorier af personoplysninger, som indsamles af Vækstfonden, er bl.a.:


Almindelige stamoplysninger, herunder navn, CPR-nummer og kontaktoplysninger



Kreditoplysninger, herunder selvangivelser og formueopgørelser.

Den dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er Vækstfonden, Strandvejen
104A, 2900 Hellerup / Vestergade 26, 6500 Vojens / Tronholmen 3, 8960 Randers
SØ
Videregivelse af personoplysninger
Vækstfonden vil udveksle de indsamlede personoplysninger med de andre långivere, der deltager i den samlede finansieringsløsning.

Udveksling af oplysninger vil ikke ske i markedsføringsøjemed.
Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal dine personoplysninger opbevares sikkert, og Vækstfonden har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne tilintetgøres, fortabes eller forringes,
samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller
i øvrigt behandles i strid med persondataloven.
Sletning
De oplysninger, som Vækstfonden har registeret om dig, slettes efter 6 måneder,
hvis der ikke etableres et låneforhold.
I tilfælde, hvor lånet kommer til udbetaling, opbevares oplysningerne indtil 12 måneder efter, at lånet er tilbagebetalt.
Indsigt og øvrige rettigheder
Du kan på begæring få indsigt i de oplysninger, som Vækstfonden behandler om
dig. Ønsker du at få oplysningerne skriftligt, er Vækstfonden berettiget til at opkræve et gebyr.
Du har krav på, at eventuelle fejlregistreringer rettes.
Samtykke
Undertegnede samtykker med sin underskrift i, at Vækstfonden behandler og overfører personoplysninger som nærmere angivet ovenfor i forbindelse med lånevurderingen, etableringen og administrationen af det lån, som undertegnede har ansøgt
om.
Sted: ___________________________________________
Dato: ___________________________________________
Navn: ___________________________________________
CPR-nummer: _____________________________________

