Obligatorisk dokumentation for deltagelse i projekt finansieret af den Europæiske Socialfond
Projekt Smartskills – Flere unge i erhvervsuddannelse modtager finansiering fra EU’s Socialfond, hvilket
bl.a. gør det muligt at tilbyde dig og andre skoleelever mulighed for at få større viden om erhvervsuddannelser
og vejen til karriere i erhvervslivet.
Socialfondens finansiering er betinget af, at du som deltager med din underskrift bekræfter følgende:
1. At du er bekendt med de rettigheder, som persondataloven giver dig – se nedenfor kapitel 1 om SAMTYKKEERKLÆRING til behandling af persondataoplysninger.
2. At du som deltager i projektet Smartskills – Flere unge i erhvervsuddannelse deltager i udviklingsforløb
for skoleelever og udfylder et STARTSKEMA.

___________________________________________________________________-

1. SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at de dataansvarlige, der er nævnt nedenfor, behandler følgende personoplysninger om mig, når jeg deltager i et projekt, der har fået EU-medfinansiering
fra EU’s Regional- eller Socialfond:




Mit cpr.nr.
Mit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
Tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder ledighed og uddannelsesniveau.

Hvem kan behandle disse oplysninger (dataansvarlige)?
Oplysningerne kan behandles af den kontraktansvarlige partner, projektets øvrige økonomiske partnere, Erhvervsstyrelsen og styrelsens databehandlere. Du kan se en forklaring på disse begreber i ”Regler for EUmedfinansiering 2014-2020”, som du kan finde på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regler_eu-medfinansiering_2014-2020_regionalfond_socialfond_290615.pdf.
Hvem kan oplysningerne videregives til (modtagere)?
Rigsrevisionen, Danmarks Statistik, SKAT, de regionale vækstfora, EU-Kommissionen, Den Europæiske
Revisionsret og European Anti-Fraud Office.
Hvilke rettigheder giver Persondataloven mig?
 Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
 Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk (§ 31).
 Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
 Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller
på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).
Lovgrundlag:
Behandling af oplysningerne sker med hjemmel i bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond § 16, stk. 6, nr. 6.
Endvidere sker behandlingen på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013
af 17. december 2013 artikel 125, stk. 4, litra a, og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr.
480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.
Endelig sker behandlingen på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1304/2013 af 17.
december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006
bilag I.
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Accept og underskrift:
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at: (Du underskriver samlet nederst på sidste side)


Jeg er indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om mig, og med at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.



Jeg er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300
København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.



Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke underskriver
erklæringen, kan projektet ikke få EU-medfinansiering til min deltagelse/ansættelse i projektet. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.

2. STARTSKEMA
Du skal udfylde dette skema med data om dig selv, fordi du deltager i et projekt, der har modtaget støtte fra
Socialfonden. Det er obligatorisk at udfylde skemaet. Oplysningerne behandles fortroligt.

1. Navn (Blokbogstaver): ________________________________2. CPR-nummer: _____________

3. Hvornår er du startet i projektet (dato): ___________________________________________
4.Hvad beskriver bedst din tilknytning til arbejdsmarkedet (kun ét kryds)?
Beskæftiget (lønmodtager eller selvstændig)
Ledig (aktivt arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet)
7.1
Hvis du er ledig og under 25 år: Har du været ledig længere end 6 måneder?
Hvis du er ledig og 25 år eller ældre: Har du været ledig længere end 12 måneder?
Ja
Nej
Under uddannelse (fuldtidsstuderende, herunder uddannelser med praktikforløb)
Ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og søger ikke aktivt arbejde

5. Hvad er din højest fuldførte uddannelse ved projektstart (kun ét kryds)?
Grundskole/folkeskole 9. eller 10. klasse
Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HF, HTX)
Erhvervsuddannelse (fx bager, tømrer, frisør, butiks- eller kontorassistent)
Kort videregående uddannelse (2-3 år, fx markedsøkonom, akademiøkonom, datamatiker, laborant, byggetekniker, merkonom)
Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx diplomingeniør, sygeplejerske, folkeskolelærer)
Lang videregående uddannelse (4 år og mere, fx master, kandidat eller ph.d. fra universitetet, handelshøjskole, DTU eller tilsvarende).
Har ikke gennemført nogen af ovenstående

Tak for dine svar og din deltagelse i Projekt Smartskills – Flere unge i erhvervsuddannelse.
Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg er indforstået med overstående, samt at de afgivne oplysninger er korrekte.

Underskrift:________________________________________________ Dato:__________________
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