Anmodning om ny bruger i PRV (ProjektRapporteringsVærktøj)
Denne anmodning skal udfyldes og indsendes til Erhvervsstyrelsen, før brugeren kan få adgang til PRV.
Projektoplysninger
Projektnavn:
Projekt journalnummer:

Brugeroplysninger
Alle oplysninger skal udfyldes

Navn:
E-mail: ___________________________________________________________
Mobil nr.:
(Anvendes til at fremsende SMS-kode ved log in)

Rettighed i PRV (Angiv hvilken af følgende 3 rettigheder brugeren skal have):
*Læs____
*Læs og **rediger ____
*Læs, **rediger og ***godkend/indsend _____
*Læs: Adgang til at se data i PRV.
**Rediger: Adgang til at indtaste oplysninger og data.
***Godkend/indsend: adgang til at godkende indtastede oplysninger og data, samt at indsende dette til ERST på vegne af
tilsagnsmodtager.

Periode: dags dato til projektets afslutning*
*Hvis brugeren skal gøres inaktiv før projektets afslutning, skal der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Ansættelsessted navn:
Ansættelsessted CVR-nr.: ________________________________________

Begrundelse for oprettelse af bruger
Nedenfor angives baggrunden for oprettelsen af brugeren, herunder hvilke arbejdsopgaver vedkommende har i projektet som
medfører, at det er nødvendigt med adgang til PRV. Hvis der vedlægges supplerende dokumenter, beskriv da hvad der
vedlægges.

Tilsagnsmodtagers godkendelse
Alle oplysninger skal udfyldes

Navn: ________________________________________________________________
Rolle:

Projektleder

Tegningsberettiget

Andet

(angiv)

Ansættelsesstedets navn:
Ansættelsesstedets CVR-nr.:

Underskrift:

Dato:

(Projektleders eller tegningsberettigedes underskrift)
Anmodning om ny bruger i PRV skal godkendes af tilsagnsmodtager. Godkendelsen kan gives fra såvel projektleder som af
tegningsberettigede for tilsagnsmodtager, eller af en anden person, som har bemyndigelse hertil af den tegningsberettigede.
Det er projektleder, tegningsberettiget for tilsagnsmodtager eller en anden person bemyndiget hertil, som skal fremsende denne
anmodning til Erhvervsstyrelsen.
Der gøres opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kan efterspørge dokumentation for bemyndigelse, hvis det findes nødvendigt.
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Tro og love for brugere i PRV
Ved underskrift på denne anmodning, erklærer du samtidig at være bekendt og indforstået med:
•
•
•
•

at din adgang til PRV er personlig, og at dit login er personligt og personhenførbart, og ikke
må tildeles andre – heller ikke andre ansatte fra samme organisation.
at din brug af PRV vil blive logget.
at du til enhver tid vil iagttage fuld tavshed med hensyn til følsomme personoplysninger og
erhvervshemmeligheder m.v., som du bliver bekendt med under dit arbejde i PRV.
at din tavshedspligt ikke ophører, når dit arbejde i PRV ophører.

Overtrædelse af reglerne – eller af konkrete vilkår der i øvrigt er fastsat for adgangen – vil
medføre øjeblikkelig spærring af adgangen.
Der henvises i øvrigt til straffelovens §§ 152-152f om tavshedspligt og markedsføringslovens § 23
om erhvervshemmeligheder m.v. De nævnte bestemmelser er anført på de næste sider

Underskrift (brugeren)
Ved underskrift erklærer jeg, at ovenstående oplysninger er korrekte og at være bekendt og indforstået
med indholdet.

Underskrift:

Dato:

Det er projektleder, tegningsberettiget for tilsagnsmodtager eller en anden person bemyndiget hertil, som skal
fremsende denne anmodning til Erhvervsstyrelsen. Anmodningen fremsendes til projektets sagsbehandler i
Erhvervsstyrelsen.
Der gøres opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kan efterspørge dokumentation for bemyndigelse, hvis det findes
nødvendigt.
Erhvervsstyrelsen kan endvidere efterspørge dokumentation for rigtigheden af ovenfor anførte oplysningerne, hvis det
vurderes nødvendigt.
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Straffelovens §§ 152-152f om tavshedspligt og
markedsføringslovens § 23 om erhvervshemmeligheder m.v.
Straffeloven

LBK nr. 1052 af 04/07/2016 med senere ændringer
§152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller
udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes
med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller
foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som
særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket
under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig
risiko herfor.
Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som
sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til
offentlige eller private interesser.
§152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været
beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med en offentlig myndighed. Det samme gælder
den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af det offentlige.
§152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed
eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver
eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende
i den forbindelse har fået kendskab.
Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker eller har virket som ansat
ved De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets
lokaler, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige statistiske oplysninger, hvortil den
pågældende i den forbindelse har fået kendskab.
§152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.
§152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at
havemedvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved
en sådan overtrædelse.
Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver
oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er
fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.
Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver
oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.
§152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:
1)er forpligtet til at videregive oplysningen eller
2)handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
§152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er under givet
privat påtale.
Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.

Lov om markedsføring

LOV nr. 426 af 03/05/2017
Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger m.v.
§ 23. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne, må
ikke på utilbørlig måde skaffe sig kendskab til eller rådighed over den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder.
Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over den erhvervsdrivendes
erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne
hemmeligheder. Forbuddet gælder i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til den erhvervsdrivendes
virksomhed.
Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske
tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i
stand hertil.
Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte oplysninger eller tegninger m.v., såfremt kendskab til eller rådighed over
dem er opnået i strid med stk. 1-4.
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