WILHELM HANSEN FONDEN
Persondatapolitik for Wilhelm Hansen fonden

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:


Behandling af ansøgninger om støtte fra fonden



Generel Administration af fonden og dens aktiver



Ansættelsesspørgsmål

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Vi behandler særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), såfremt
sådanne er indeholdt i en ansøgning.



Vi behandler såfremt sådanne er indeholdt i en ansøgning særlige kategorier af personoplysninger
(følsomme personoplysninger).

3. Hjemmelsgrundlag
Vores behandling af dine personoplysninger vil som udgangspunkt kunne ske med hjemmel i artikel
6, stk. 1, litra a, b og/eller c, men kan efter omstændighederne også ske på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
4. 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.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 Databehandlere, herunder lønadministratorer


Konsulenter der vurderer ansøgninger



Offentlige myndigheder, herunder SKAT
Gothersgade 11, 3. - 1123 København K - Tlf: +45 51 35 60 09
kontakt@wilhelmhansenfonden.dk - www.wilhelmhansenfonden.dk

WILHELM HANSEN FONDEN
6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med vores generelle slettepolitik. Dette vil sige,
at vi som udgangspunkt sletter oplysningerne 3 år efter indgivelse af en ansøgning, afslutningen af et
ansættelsesforhold eller udløb af den aftale en oplysninger indgået i tilknytning til. Sletning sker i praksis
ved udgangen af det kalenderår 3 års fristen indtræder.
7. 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 pe rsonoplysninger mere fuldstændige
og/eller ajourførte.

3.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores alm indelige
generelle sletning indtræffer.

4.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begræ nset. 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 indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette
gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6.

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 personoply sninger 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.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
Gothersgade 11, 3. - 1123 København K - Tlf: +45 51 35 60 09
kontakt@wilhelmhansenfonden.dk - www.wilhelmhansenfonden.dk

WILHELM HANSEN FONDEN
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:
Wilhelm Hansen Fonden
Gothersgade 11, 3.
1123 København K
Att. Bjørn Bredal
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