Ansøgning til booking af MiXR faciliteter
Ansøger

Virksomhed
Adresse på virksomhed

CVR-nummer

Hovedansvarlig

Fulde navn
E-mail
Telefonnummer

Faciliteterne skal
primært anvendes til:

❏ Udviklingsvirksomhed
❏ Test

❏ Demonstration
❏ Andet:
Beskrivelse af projekt:

Projektperiode:

Her beskriver ansøger hvilket projekt, faciliteterne skal anvendes til, og begrunder hvorfor brugen af
faciliteterne styrker projektet, samt hvordan dette styrker virksomhedens vækstpotentiale.

Startdato: 00-00-0000
Slutdato: 00-00-0000

**MiXR Lab kan bookes alle hverdage fra kl. 09.00-17.00, undtagen mandage. I kan minimum
booke 1 dag og maksimalt 14 dage per halvår.
Regler og vilkår:

MiXR Lab må kun bookes af virksomheder til test- og udviklingsprojekter, da MiXR er støttet af
Aarhus Kommune og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som ikke må yde kommerciel støtte
til virksomheder.
Når du booket MiXR Lab, tæller det som inddirekte statsstøtte ifølge EUs regler, kaldet de minimisstøtte. Én dag i labbet tæller som 5.000 DKK modtaget i inddirekte statsstøtte, ud af de max.
500.000 DKK en virksomhed må modtage i inddirekte statsstøtte årligt.

Det er virksomhedens eget ansvar at holde styr på og kunne dokumentere sin samlede de minimis-støtte
overfor myndighederne. Har I modtaget for meget i de minimis-støtte, kan beløbet kræves tilbagebetalt
af myndighederne.
Din virksomhed bliver pålagt et "no show fee" på 50% af den samlede opgjorte de minimis-støtte for
bookingperioden, hvis I udebliver fra jeres booking uden at give besked.
MiXR Lab skal afleveres i samme stand som ved ibrugtagen. Eventuelle skader udbedres af den
virksomhed, der har booket lokalet.
❑ Jeg accepterer hermed gældende regler og vilkår
Behandling af
personoplysninger:

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal vi informere dig om, hvordan vi håndterer dine
personhenførbare oplysninger, og hvilke rettigheder du har. Ved tilmelding registreres du med
navn, mail, telefonnummer og firma. Disse oplysninger er nødvendige i forbindelse med booking
af MiXR Lab. Dine oplysninger vil indgå i en intern afrapportering i Filmby Aarhus.
Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i persondataforordningen artikel 6, stk. 1,
litra e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller
som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Din ret til indsigt i og tilretning og sletning af data: Du har ret til at bede om indsigt i de
oplysninger, vi har om dig, Du har også ret til at bede om at få tilretninger i dine data, hvis der
er fejl eller ændringer, og derudover har du ret til at få slettet dine oplysninger.
Har du ændringer til dine data, eller ønsker du at dine data slettes, skal du henvende dig til
Theresa Valbæk fra Filmby Aarhus på e-mail: vanth@aarhus.dk.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Filmby Aarhus, som kan kontaktes på
filmby@aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine
oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail
filmby@aarhus.dk.

❑ Ansøger accepterer hermed og erklærer sig bekendt med gældende regler for
databeskyttelse I Aarhus Kommune

