FACT Sheet
Databeskyttelse i Interreg Deutschland-Danmark
Herunder: Behandling af personlige og forretningsmæssige oplysninger

Både personoplysninger og forretningshemmeligheder og -interesser er følsomme oplysninger,
som skal beskyttes. Dette FACT Sheet beskriver, hvordan Interreg Deutschland-Danmark håndterer de centrale udfordringer på området, for at give alle projektpartnere den nødvendige sikkerhed. Der bliver blandt andet informeret om, hvordan data er beskyttet i forbindelse med brugen
af det elektroniske monitoringsystem (ELMOS).

Der gælder følgende for alle oplysninger og data:
-

I forbindelse med håndtering og behandling overholder vi som minimum de gældende standarder inden for offentlig forvaltning, da Interreg-sekretariatet er placeret hos Region Syddanmark, og Interreg-forvaltningsmyndigheden er placeret hos Investitionsbank SchleswigHolstein.

-

Oplysninger og data benyttes udelukkende i en umiddelbar projekt- og programsammenhæng.

-

Når opbevaringsperioderne er udløbet, slettes oplysningerne og dataene automatisk.

-

I forbindelse med projektadministration og kommunikation benyttes et elektronisk system
(ELMOS). Det er kun autoriserede personkredse, som i forskelligt omfang vil have adgang til
systemet, f.eks. medlemmer af Interreg-udvalget, administrationsmedarbejdere, leadpartner, projektpartnere, revisorer. Omfanget af deres adgang afhænger af behovet for at varetage opgaverne i projekt- og programsammenhæng. Således kan medlemmer af bevillingsorganet, dvs. Interreg-udvalget, læse alle ansøgninger, der er fremlagt til afgørelse, men ikke
øvrigt indsendt ekstramateriale. Leadpartner for et projekt kan bearbejde sit eget projekt,
men har ikke adgang til andre projekter. Der finder ikke nogen generel offentliggørelse sted.
Medlemmerne af Interreg-udvalget er ligesom eksterne sagkyndige og administrationsmedarbejdere underlagt tavshedspligt. Projektpartnerne kan på dette område definere deres
indbyrdes forhold i partnerskabsaftalen (§ 15 i ”Skabelon partnerskabsaftale”).

Personoplysninger
Med henblik på vurdering af en projektansøgning og et projekts gennemførelse fremsender projektpartnerne i et vist omfang personoplysninger om deres medarbejdere til Interreg-administrationen
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eller til revisorerne. Det påhviler jer som arbejdsgiverne at indhente tilladelse fra jeres medarbejdere, såfremt I måtte anse det for nødvendigt.
Som beskrevet oven for, behandler vi alle data ansvarligt inden for rammerne af IT-sikkerheden.
Vi forbeholder os retten til at gøre brug af generelle (erhvervsmæssige, ikke personlige) kontaktdata
som f.eks. projektpartneres eller deres medarbejderes e-mailadresser til programformål og til at videregive

disse.

Læs

venligst

vores

databeskyttelsesinformation

på

www.interreg5a.eu/dk/datenschutzerklaerung for mere om vores omgang med personlige oplysninger og de berørtes rettigheder.

Forretningshemmeligheder, forretningsinteresser
Virksomheder kan også være projektpartnere i Interreg Deutschland-Danmark. Vi vil gerne og skal
dog sikre os, at virksomhederne rent økonomisk er i stand til at indgå som en aktiv og ansvarlig partner i et flerårigt projekt med pligt til forudfinansiering. Til det formål kræver vi blandt andet, at virksomhederne indsender årsregnskaber. På det grundlag kan vi ud fra almindelige bankpræmisser i
Investitionsbank Schleswig-Holstein vurdere den økonomiske kapacitet. Denne procedure gennemføres uden for det elektroniske system.
Private partneres eventuelle betænkeligheder i forhold til forretningshemmeligheder og –interesser
er dog ubegrundede. Dokumenterne bliver ikke offentliggjort eller videregivet til tredjemand, men
indgår alene i administrationens vurdering af, om en virksomhed er egnet som projektpartner.

Teknisk baggrund og IT-sikkerhed
EU-Kommissionen har forpligtet os som programadministration til at indføre et elektronisk monitoringsystem, som skal gøre kommunikationen mellem tilskudsmodtagere og administrationen lettere.
Vores elektroniske monitoringsystem ELMOS vil gemme de indlæste projektdata og viderebehandle
dem og således afspejle hele projektforløbet. Der vil være adgang til ELMOS via en webapplikation.
ELMOS er ikke et åbent, men et lukket system med begrænset adgang for de involverede projektaktører og programadministrationen i bredere forstand. Mulighederne for at få adgang til systemet er
som beskrevet oven for forskellig alt afhængig af brugerens rolle. Man kan logge sig på systemet
efter verificering.
Der anvendes høje sikkerhedsstandarder og -retningslinjer svarende til bankstandarder for hele ITinfrastrukturen med henblik på at beskytte de data, der er gemt i systemet og som skal behandles.
Dette indebærer også automatisk sletning, når opbevaringsperioderne er udløbet.
Programmets hjemmeside opfylder også kravene om databeskyttelse. Herom nærmere under:
www.interreg5a.eu/dk/impressum/ .
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