Samtykketekst til brug for fondsansøgninger
Samtykke til behandling af persondata
1.

I forbindelse med udfyldelsen og indsendelsen af din ansøgning til Louis Petersens Legat vil
de oplysninger, du afgiver til legatet, blive registreret og behandlet af legatet.

2. De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til legatet, herunder personoplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer, e-mail, køn, alder, nationalitet
samt eventuelt forsker-ID (ORCID).
3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere din ansøgning om
støtte fra legatet samt eventuel tildeling af støtte. Legatet vil tillige fortsat behandle en række af dine personoplysninger i overensstemmelse med legatets sletningspolitik, der er anført under pkt. 6 nedenfor. Formålet med denne fortsatte behandling et statistisk formål
derved, at legatet har behov for at have et overblik over hvilke projekter, der tildeles støtte,
med henblik på at tildelingen af midler differentieres efter blandt andet emneområde.
4. Dine personoplysninger benyttes alene til at vurdere din ansøgning, eventuelt tildele dig
støtte og, såfremt dit projekt tildeles støtte, til at indgå i legatets database over støttede projekter i overensstemmelse med pkt. 3 og 6 i nærværende samtykkeerklæring.
5.

Det er en forudsætning for legatets tildeling af støtte, at du afgiver de ovennævnte oplysninger, idet legatet ellers ikke har mulighed for at vurdere din ansøgning på lige fod med
andre ansøgninger, ligesom legatet ikke kan skabe et overblik over de projekter, der ydes
støtte til.

6. De personoplysninger, som du afgiver til legatet, vil som minimum blive opbevaret, indtil
der er truffet en afgørelse om din ansøgning og derefter på baggrund af følgende kriterier.
Såfremt legatet træffer afgørelse om ikke at tildele støtte på baggrund af din ansøgning, vil
oplysninger om din titel, navn, køn, alder, nationalitet, projekttitel og eventuelt ansættelsessted blive opbevaret i legatets interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. Alle øvrige oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CV), som du har afgivet til legatet i forbindelse med din ansøgning vil blive slettet så hurtigt som muligt efter, at der er
truffet afgørelse om din ansøgning om støtte, og under alle omstændigheder inden for seks
(6) måneder efter at beslutningen om tildeling af støtte er truffet. Såfremt legatet beslutter
at tildele støtte på baggrund af din ansøgning vil oplysninger om din titel, navn, projekttitel
og eventuelt ansættelsessted samt alle øvrige oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail
og eventuelt CV), herunder oplysninger om dit, køn, alder, nationalitet samt eventuelt forsker-ID (ORCID)) blive opbevaret så længe legatet finder det nødvendigt med henblik på at
oplysningerne kan indgå i legatets interne oversigt over modtagne ansøgninger samt støttede formål. Legatets vurdering af hvor længe det er nødvendigt at opbevare de nævnte oplysninger vil blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se hvilke projekter, der er

tildelt støtte, herunder med henblik på at differentiere den støtte som legatet yder, således
at der opnås en balanceret tildeling af støtte mellem blandt andet forskellige emneområder.
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7.

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som legatet behandler om dig ved henvendelse til legatet via nedenstående
kontaktoplysninger. Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen
af dine personoplysninger begrænses samt til at gøre indsigelse mod legatets behandling af
dine personoplysninger. Endelig har du ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet,
hvorved du på anmodning til legatet vil få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller legatet vil sørge for at transmittere
disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt.

8. Du kan til enhver tid klage over legatets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
9. Dataansvarlige i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er Louis Petersens Legat, CVR nr. 15633816, med adresse c/o Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609
København V, og telefonnummer 33 41 41 41.
10. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af følgende:
i.

Dit samtykke, som du kan afgive nedenfor;

ii.

lovkrav i henhold til behandling af dit CPR-nr. i forbindelse med legatets indrapportering til SKAT; og

iii.

Legatets legitime interesse i at behandle oplysninger om modtagne ansøgninger samt
støttede projekter til de formål, der er nævnt under pkt. 3.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ringe til legatet på telefonnummer
33 41 42 47 eller ved at sende en skriftlig meddelelse herom til legatet per e-mail til
csv@gorrissenfederspiel.com eller per brev til Louis Petersens Legat, c/o Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til behandling
af dine personoplysninger under ansøgningsprocessen, vil det have den konsekvens, at legatet ikke kan vurdere din ansøgning og din ansøgning dermed anses for at være trukket
tilbage. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger
under udbetalingsprocessen, vil legatet stoppe udbetalingerne og du vil samtidig være forpligtet til at tilbagebetale de beløb, som allerede måtte være blevet udbetalt.
☐ Ved at sætte kryds her giver du samtykke til, at legatet må behandle dine personoplysninger i forhold til de ovenfor anførte formål.
Såfremt du indsender ansøgning til legatet både på dine og på andres vegne, er du ansvarlig for at sikre, at ovenstående oplysninger er givet til alle medansøgere og at de har givet
samtykke til behandling af deres personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående
vilkår.
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☐ Ved at sætte kryds her giver du på vegne af dine medansøgere samtykke til, at legatet må
behandle deres personoplysninger i forhold til de ovenfor anførte formål.

Dato:

_______________________________
Ansøgers underskrift

_______________________________
Ansøgers navn (blokbogstaver)

