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Arnfred Advokatanpartsselskabs 

Databeskyttelsespolitik under fondsarbejdet 

 

Indledning De har ansøgt om at blive bevilget et legat. Under behandlingen af De-

res ansøgning og den eventuelle legatudbetaling, vil Deres personop-

lysninger blive behandlet. 

 

De vil her kunne læse nærmere om hvilke, hvordan, hvorfor, på hvilket 

grundlag og hvor længe vi behandler Deres oplysninger samt Deres 

rettigheder under vores behandling. 

 

Hvilke?  Vi behandler de personoplysninger, som De fremsender med Deres an-

søgning eller måtte oplyse i relation til ansøgningen og dennes behand-

ling. Dette omfatter almindelige oplysninger i selve ansøgningen som 

eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, cvr.nr., stil-

lingsbetegnelse og arbejdsområde, uddannelsesmæssige baggrund, 

bank- og kontooplysninger m.v. 

 

Den enkelte legattypes betingelser for bevilling kan endvidere med-

føre, at vi yderligere skal behandle almindelige personoplysninger om 

økonomiske forhold, nationalitet, kommende og igangværende forsk-

ningsprojekter, fremtidige studiested, civilstatus m.v. 

 

Derudover kan det være nødvendigt at behandle Deres cpr.nr. 

 

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om Dem, herunder 

seksuelle forhold, etniske forhold, religiøse forhold, helbredsoplysnin-

ger m.v. 

 

Hvordan?  Deres oplysninger behandles fortroligt og alene af udvalgte medarbej-

dere i forbindelse med det praktiske arbejde, såsom kopiering og regi-

strering af Deres ansøgning samt den indledende screening af, hvorvidt 

Deres ansøgning opfylder betingelserne for at kunne modtage legatet. 

Den egentlige sagsbehandling i forbindelse med vurderingen af, hvilke 

ansøgere der skal imødekommes, foretages alene af bestyrelsens med-

lemmer.  
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Deres oplysninger vil blive behandlet på vores elektroniske system, der 

er hostet hos en tredjepart, samt i fysiske eksemplarer, opbevaret sik-

kerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Hvorfor?  Formålet med behandlingen af Deres personoplysninger er at vurdere, 

hvorvidt Deres legatansøgning kan imødekommes. 

  

Deres cpr.nr./cvr.nr. behandles for at opfylde bestyrelsens indberet-

ningspligt om udbetalte legatmidler til SKAT.  

 

Grundlag?  Deres personoplysninger behandles for at opfylde bestyrelsens retlige 

forpligtigelse til at foretage legatudbetalinger i overensstemmelse med 

fondens fundats samt ud fra bestyrelsens legitime interesse i at kunne 

uddele legatmidler til egnede ansøgere. Hjemlen hertil findes i hen-

holdsvis Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og f. 

 

Behandlingen af Deres cpr.nr. sker med henblik på at opfylde skatte-

lovgivningen. Hjemlen hertil findes i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 

2, nr. 1. 

 

Hvor længe?  Vi opbevarer Deres personoplysninger, indtil ansøgningsrundens le-

gatmodtagere er fundet på et bestyrelsesmøde, og legatmidlerne er ud-

betalt.  

 

Bliver Deres ansøgning ikke imødekommet, slettes og destrueres De-

res oplysninger således snarest og senest én måned efter legatmidler-

nes udbetaling.  

 

Bliver Deres ansøgning imødekommet, opbevares Deres ansøgning for 

en 5-årig periode, med henblik på opfyldelse af dokumentationskrav 

og arkiveringsformål. 

 

Rettigheder Så længe vi behandler Deres personoplysninger, har De ret til: 

- at tilbagekalde Deres samtykke til behandlingen på ethvert tids-

punkt, såfremt De har afgivet et sådant, 

- at få indsigt i de personoplysninger om Dem, som vi behandler 

samt få adgang hertil ved udskrift eller kopi, 

- at få berigtiget urigtige personoplysninger, 
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- at få slettet Deres personoplysninger, såfremt behandlingen 

ikke længere er nødvendig til opfyldelsen af formålet, 

- at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysnin-

ger, hvormed vores videre behandling forudsætter, at der fort-

sat er et legitimt formål hermed, 

- at begrænse behandlingen af Deres personoplysninger, såfremt 

De mener, at vi ikke længere har behov for at behandle Deres 

personoplysninger, eller De har legitime interesser, der går 

forud for vores, 

- at få transmitteret Deres personoplysninger (dataportabilitet) i 

et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, dog alene for 

oplysninger De selv har afgivet, og som behandles på baggrund 

af et samtykke eller en kontrakt med Dem. 

 

Kontakt Ønsker De at kontakte os vedrørende behandlingen af Deres person-

oplysninger, kan henvendelse ske til:  

Arnfred Advokatanpartsselskab, Gammel Vartov Vej 16,  

2900 Hellerup, CVR-nr. 2632 2804, tlf. 3330 8686,  

e-mail: info@arnfred-advokater.dk.  

 

Klage Har De bemærkninger til behandlingen af Deres personoplysninger, 

kan henvendelse ske til vore ovenstående kontaktoplysninger.  

 

De har derudover mulighed for at klage til Datatilsynet over behand-

lingen af Deres personoplysninger. De kan finde Datatilsynets kontakt-

oplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.  

mailto:info@arnfred-advokater.dk
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