ELLEN OG KNUD DALHOFF LARSENS FOND

Erklæring om databeskyttelse
Med følgende erklæring om databeskyttelse opfylder vi vores juridiske informationspligt og
pligten til at vejlede vores legatansøgere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere,
leverandører og brugere af vores hjemmeside.

Legatansøgere
Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond behandler persondata fra legatansøgere med det formål at
kunne bedømme ansøgninger, udbetale legater, kommunikere med ansøgere og indberette
ydelserne til SKAT.
Ved at sende en ansøgning til Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond, samtykker ansøgeren til, at
fonden behandler ansøgerens oplysninger. De personoplysninger, der behandles af fonden, er
navn, adresse, e-mail, personnummer eller cvr-nummer, bankkonto samt andre oplysninger, som
legatansøger frivilligt har oplyst til fonden i ansøgningen.
Fonden fører et stamtræ over den ved fundatsens § 6(I) angivne slægt under hensyn til, at det er
en afgørende forudsætning for fondens opfyldelse af sine formål, at fonden er opdateret om,
hvem der kan blive begunstiget. Når legatansøger har modtaget et legat som følge af slægtskab,
og hvis pågældende ikke allerede fremgår af stamtræet, vil stamtræet blive opdateret med navn og
rette placering i stamtræet for legatansøgeren. Behandlingsgrundlaget for denne aktivitet er
fondens legitime interesse.
Personoplysninger deles med sikkerhedsgodkendte databehandlere med servere indenfor
EU/EØS eller i tredjelande gennem databehandlere, som har tiltrådt EU US Privacy Shield eller
indgået EU kommissionens standardaftale. Ved henvendelse til fonden er det muligt at få
udleveret en liste over databehandlere og de aftaler, som danner grundlag for overførsel til et
tredjeland.
Ved modtagelse af et legat videregiver fonden de relevante personoplysninger til SKAT via eIndkomst på skat.dk, samt det udbetalende pengeinstitut. Når ydelsen er sendt til bankoverførsel,
fremsendes et kvitteringsbrev via e-mail, og legatansøgeren bliver bedt om at kvittere for
modtaget ydelse ved at tilbagesende kvitteringsbrevet til fondens mail.
Ved afslag på en ansøgning slettes legatansøgers oplysninger senest 6 måneder efter afslaget. Ved
tildeling af et legat fra fonden, vil legatansøgerens oplysninger beholdes i 5 år. Fristen er fastsat
under hensyn til fondens behov for at kunne dokumentere udbetalingen og grundlaget herfor, jf.
fondsloven og bogføringsloven.
Legatansøgere kan til hver en tid få oplyst, hvilke persondata fonden har registreret, og kan få
udleveret en kopi heraf. Legatansøgere kan ligeledes anmode fonden om at få berigtiget eller
slettet oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse fondens fortsatte behandling.
Legatansøger kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved henvendelse til fonden, hvorefter
fonden vil stoppe den fortsatte behandling af ansøgningen og slette de personoplysninger, der er
baseret på samtykket. Efter eventuel udbetaling af midler til ansøgeren slettes
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personoplysningerne imidlertid ikke i det omfang fortsat behandling er nødvendig for at kunne
opfylde lovkrav, jf. ovenfor. Fonden kan kontaktes på dalhofflarsensfond@gmail.com.
Ønsker en ansøger at klage over fondens behandling af ansøgerens oplysninger, kan ansøgeren
henvende sig til fonden og ultimativt til Datatilsynet.

Bestyrelse
Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond behandler persondata fra bestyrelsesmedlemmer med det
formål at kunne varetage administrationen af bestyrelsesarbejdet, herunder kommunikere med
bestyrelsen, og udbetale samt indberette honorarer.
Fondens behandling af bestyrelsesmedlemmernes persondata er således nødvendig af hensyn til
opfyldelsen af fondslovens bestemmelser om bestyrelsens arbejde for fonden.
De indsamlede oplysninger er navn, adresse, e-mail, personnummer, faglige kvalifikationer,
honoraraftale, stilling og bankkontooplysninger.
Personoplysninger deles med sikkerhedsgodkendte databehandlere med servere indenfor
EU/EØS eller i tredjelande gennem databehandlere, som har tiltrådt EU US Privacy Shield eller
indgået EU kommissionens standardaftale. Ved henvendelse til fonden er det muligt at få
udleveret en liste over databehandlere og de aftaler, som danner grundlag for overførsel til et
tredjeland.
Det gælder fx honorarbetaling, som sker via et lønbureau. Bevis for udbetaling af honorar
fremsendes til det enkelte bestyrelsesmedlem via e-boks, og kan kun hentes af
bestyrelsesmedlemmet selv.
Oplysninger videregives til SKAT i det omfang, det er nødvendigt ifølge lovgivningen.
Oplysninger om et bestyrelsesmedlem gemmes indtil 5 år efter bestyrelsesmedlemmets udtræden.
Denne frist er fastlagt under hensyntagen til fondens berettigede interesse i at forsvare sig mod
eventuelle retstvister vedrørende bestyrelsesarbejdet, samt bogføringslovens bestemmelser om
dokumentation for udbetaling af honorar.
Både de nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen har mulighed for at bede om indsigt i
de persondata, fonden har liggende og modtage en kopi heraf. Bestyrelsesmedlemmer kan
ligeledes anmode fonden om at få berigtiget eller slettet deres oplysninger eller gøre indsigelse
mod eller begrænse fondens fortsatte behandling ved at henvende sig til fonden via e-mail
dalhofflarsensfond@gmail.com.
Ønsker et bestyrelsesmedlem at klage over fondens behandling af bestyrelsesmedlemmets
oplysninger, kan bestyrelsesmedlemmet henvende sig til fonden og ultimativt til Datatilsynet.

Samarbejdspartnere og leverandører
Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond behandler persondata fra samarbejdspartnere og
leverandører med det formål at administrere potentielle, etablerede og afsluttende aftaler.
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De oplysninger, der behandles om samarbejdspartnere og leverandører, er kontaktoplysninger på
medarbejdere, herunder navn, stilling, adresse og e-mail.
Personoplysninger deles med sikkerhedsgodkendte databehandlere med servere indenfor
EU/EØS eller i tredjelande gennem databehandlere, som har tiltrådt EU US Privacy Shield eller
indgået EU kommissionens standardaftale. Ved henvendelse til fonden er det muligt at få
udleveret en liste over databehandlere og de aftaler, som danner grundlag for overførsel til et
tredjeland.
Oplysninger slettes 3 år efter en aftales udløb. Fristen er fastlagt under hensyntagen til fondens
berettigede interesse i at forsvare sig mod eventuelle retstvister vedrørende en aftale. Såfremt der
er en verserende sag, sletter fonden tidligst oplysningerne, når der findes en endelig afgørelse på
sagen.
Samarbejdspartnere/leverandører kan til hver en tid få oplyst, hvilke data fonden har registreret
og få udleveret en kopi heraf. De kan ligeledes anmode fonden om at få berigtiget eller slettet
deres oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse fondens fortsatte behandling ved at
henvende sig til fonden via e-mail dalhofflarsensfond@gmail.com.
Klage over fondens behandling af deres personoplysninger, kan ske ved at henvende sig til
fonden og ultimativt til Datatilsynet.

Hjemmeside
På fondens hjemmeside dalhofflarsensfond.dk indsamles ingen cookies, og der benyttes ikke
analyseværktøjer til indsamling af data til statistik og eller til forbedringer af brugeroplevelsen.
Der er ingen plugins til sociale medier.

Holte den 25. maj 2018
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