Privatlivspolitik for legatansøgere og legatmodtagere
Version: Januar 2019
I forbindelse med legatansøgninger og –tildelinger behandler Margot & Thorvald Dreyers Fond
(”Fonden”) som dataansvarlig en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskriver vi
behandlingen af personoplysninger.
1.

Kategorier af personoplysninger og formål

Vi indsamler og behandler personoplysningerne til disse formål:
Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Legatansøgere

Identifikationsoplysninger, adresse, telefonnummer, e‐mailadresse,
eksamenspapirer, CV, motiveret ansøgning, interesseområde vedr.
projekt/rejser, budget til projekt/rejse, afslag eller tildelt legat og
begrundelse for afgørelse, kopi af praktikaftaler, ophold på
uddannelsessteder i udlandet.

Legatmodtagere

Bankkontonummer, CPR‐nummer, rapporter ved hjemkomst/afslutning
projekt

Fonden behandler personoplysninger til disse formål:


Vurdering og prioritering af din ansøgning og på den baggrund
udvælge, hvilke ansøgere, der skal tildeles et legat, og hvem der skal
meddeles afslag.



Udbetaling af legaterne og indberetning af lovpligtige skatteforhold.



Dokumentation for legatets anvendelse til berettiget formål.



Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime
interesser, f.eks.
dokumentationspligt, overholdelse af basale
principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for
behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke
eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og
andre, etablering, anvendelse eller forsvar af juridiske krav, håndtering
af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder og håndtering
af tvister med registrerede og tredjeparter.
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2.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af
personoplysningerne

Behandling

Juridisk behandlingsgrundlag

Vurdering
af
legatansøgningen samt
udbetaling af legatmidler

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim
interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Fondens legitime interesser er at vurdere ansøgningerne, give
tilsagn og afslag og uddele legatmidler til legatmodtagere.
For legatmodtagere; opfyldelse af bogføringslovens krav.

Indberetning til SKAT og
videregivelse til revisor

CPR‐nummer og andre personoplysninger videregives til brug for
udbetaling af legat og indberetning til SKAT, jf.
databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 og
indkomstregisterloven. Der sker videregivelse til SKAT og til
revisor, jf. revisorloven.

Øvrige formål

Vi behandler personoplysninger for at kunne varetage vores
legitime interesse, der er oplistet ovenfor under pkt. 1, jf.
databeskyttelsesforordningens
art.
6(1)(f),
jf.
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

3.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for vurdering og prioritering af dine
ansøgninger, samt til det formål at udbetale legatmidler og indberette lovpligtige skatteforhold
giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger
til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan
komme i betragtning til et legat, eller at legatet ikke kan udbetales.
4.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som pt. er:
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IT‐leverandører, herunder hosting‐leverandører til Fondens IT‐systemer
og af backup og leverandører af supportydelser til Fondens IT‐systemer.
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5.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:
Overførsel

Hjemmel til overførsel

Navn / kategori på

EU‐Kommissionens standardkontrakter for overførsel til databehandlere i tredjelande.

modtager:

Kommissionens afgørelse og standardkontrakten er tilgængelig her: https://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

IT support/fejlsøgning
Land: Pakistan

6.

Opbevaringsperiode

Legatansøgere:
Hvis du får afslag på din ansøgning, opbevarer vi personoplysningerne om dig, så længe det er
nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor angivne formål, dog ikke længere end 6 måneder
efter tidspunktet for afslaget.
Legatmodtagere:
Hvis du bliver tildelt et legat, opbevarer vi personoplysningerne om dig, så længe det er
nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor angivne formål. Vi opbevarer dine
personoplysninger i det løbende kalenderår fra udbetalingstidspunktet plus 5 år.
7.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger ‐ følgende rettigheder:


Retten til indsigt i personoplysningerne



Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger



Retten til at få slettet personoplysningerne



Retten til at få begrænset personoplysningerne



Retten til at gøre indsigelse

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at ‐ af grunde, der vedrører din særlige situation ‐ at gøre indsigelse mod
behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor.
Fonden må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Fonden påviser
vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og
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frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
8.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, kan du kontakte:
MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND
CVR‐nummer: 80 72 57 28
Vesterbrogade 34, 3.
1620 København V
Att.: Patricia De Moor
Telefonnummer: 33 25 53 11
pdm@dreyersfond.dk
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