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'Underretning til dig der overvejer at ansøge eller har ansøgt legat hos Wilhelm Hansen Fonden 

om indsamling og behandling af personoplysninger 

 

 

 

Behandling af visse af dine personoplysninger 

 

For at kunne vurdere din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse dit telefonnummer, din e-

mailadresse i vores IT-system sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at underrette dig om. 

 

Vi har også pligt til at underrette dig om, at du har rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig. 

 

Det følger af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

 

Retsgrundlaget for vores indsamling og behandling af personoplysninger om ansøgere er 

databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a) idet du ved indgivelsen af ansøgningen samtidigt 

givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med det formål, at vi kan behandle 

ansøgningen og/eller b) idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eventuel aftale om 

tildelig du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning 

forud for indgåelse af en eventuel aftale om tildeling. 

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

 

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver 

tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Dine rettigheder 

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af 

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger.  

2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger 

suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere 

fuldstændige og/eller ajourførte. 
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3. Ret til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer. 

4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har 

ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

5. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig 

til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Anvendelse af personoplysninger og eventuel videregivelse heraf 

Vi videregiver dine personoplysninger til de konsulenter, der til enhver tid er knyttet til fonden og som 

skal vurdere ansøgningerne. Fondens ledelse og ansatte har endvidere adgang hertil. Oplysningerne 

videregives ikke til andre uden dit samtykke og de personer der får adgang til oplysningerne skal 

behandle dem fortroligt bortsat fra hvad der ellers følge af denne information. 

 

Tildeling af eventuelt legat er betinget af, at du accepterer de vilkår der fremgår af tildelingsmeddelelsen, 

herunder omkring offentliggørelse og markedsføring. Vi videregiver endvidere oplysninger om tildeling 

til offentlige myndigheder herunder SKAT i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

 

Vi vil eventuelt søge yderligere personoplysninger om enkelte ansøgere 
Vi vil eventuelt søge yderligere personoplysninger om enkelte ansøgere, hvis vi skønner, at der er behov 

derfor. 

Vi kan også bede ansøgeren selv om flere oplysninger. 

 

Såfremt ansøgeren afviser, at vi kan søge yderligere oplysninger, kan det føre til afslag på ansøgningen. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger (almindelig sletteregel) 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 år efter ansøgningen er modtaget, hvorefter de slettes. 

 

Kontakt os 

 

Hvis du har spørgsmål, herunder om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Skriv eller ring 

til den medarbejder, der har sendt denne underretning til dig, eller kontakt: 

Wilhelm Hansen Fonden 

Gothersgade 11, 3. 

1123 København K    

Att. Bjørn Bredal 
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Klage til Datatilsynet 

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi indsamler og/eller 

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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