
 

 

Privatlivspolitik for Brdr. Hartmanns Fond 

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Brdr. Hartmanns Fond ("Fonden", ''Vi'' eller ''Os'') behandler dine personoplysninger.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Brødrene Hartmanns Fond 

CVR-nr. 31 76 78 14 

Amerika Plads 37 

2100 København Ø 

Email: sekretariatet@hartmannfonden.dk  

Telefon: +45 51 74 30 62 
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2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN  

Formål Kategorier af 

personoplysninger 

Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Beslutning om bevilling af 
midler: 

Vi behandler dine 

personoplysninger i forbindelse 
med evaluering af din 

ansøgning om bevilling af 
midler indenfor følgende 

områder: 

• Medicin 

• Anden videnskab end 
medicin 

• Sociale og humanitære 
områder. 

Vi behandler følgende 
kategorier af 
personoplysninger om dig:  

Almindelige 
personoplysninger: 

Personlige detaljer og 
kontaktinformation: f.eks. 

navn*, stilling*, 
institution/job*, adresse*, 

email-adresse* og 
telefonnummer*. 

Ansøgningsrelevante 
oplysninger: f.eks. CV*, 
budget for projekt* og 

beskrivelse af projekt*. 

Vi indsamler 
oplysninger fra 
følgende kilder:  

a. Direkte fra dig. 

Vi behandler dine 
personoplysninger på 
følgende 

behandlingsgrunde:  

a. Artikel 6.1.b 

(nødvendig af hensyn 
til opfyldelse af en 

kontrakt, som du er 
part i/gennemførelse 

af foranstaltninger på 
din anmodning forud 

for indgåelse af en 
kontrakt, som du er 
part i). 

 

Vi kan dele dine 
personoplysninger 
med:  

• Leverandører og 
forhandlere, 
herunder IT-
leverandører, 

support, og 
finansielle 

institutioner 
(banker), som vi 

samarbejder med 
for at assistere 

vores virksomhed. 

• Offentlige 

myndigheder. 

Vi vil opbevare personoplysninger så 
længe det er nødvendigt til de 
formål, der er nævnt.  

 
Generelt vil personoplysninger 

vedrørende imødekomne 
ansøgninger og bevilling af midler 

blive opbevaret i op til 6 år fra 
udbetaling af midler (som følge af 

bogføringsloven), mens øvrige ikke 
imødekomne ansøgninger vil blive 

slettet efter 6 måneder efter afholdt 
bestyrelsesmøde, medmindre der er 
specielle grunde til at opbevare 

oplysningerne i en længere periode. 

Udbetaling af midler: 

Vi behandler dine 
personoplysninger i forbindelse 

med udbetaling af midler, 
såfremt vi beslutter at bevillige 

dig midler. 

Vi behandler følgende 

kategorier af 
personoplysninger om dig:  

Kontaktinformation: f.eks. 
navn, adresse, email-

adresse og telefonnummer. 

Bankoplysninger: f.eks. 

kontonummer. 

CPR-nummer. 

 

 

Vi indsamler 

oplysninger fra 
følgende kilder:  

a. Direkte fra dig. 

Vi behandler dine 

personoplysninger på 
følgende 

behandlingsgrunde:  

a. Artikel 6.1.b 

(nødvendig af hensyn 
til opfyldelse af en 

kontrakt, som du er 
part i). 

b. Artikel 6.1.c 

(nødvendig for at kan 
overholde en retlig 

forpligtelse 
(lovpligtige 

indberetninger til 
SKAT, 

Erhvervsstyrelsen 
m.v.). 

Vi kan dele dine 

personoplysninger 
med:  

• Leverandører og 
forhandlere, 

herunder IT-
leverandører, 

support, og 
finansielle 

institutioner 
(banker), som vi 
samarbejder med 

for at assistere 
vores virksomhed. 

• Offentlige 
myndigheder. 

Vi vil opbevare personoplysninger så 

længe det er nødvendigt til de 
formål, der er nævnt.  

 
Generelt vil personoplysninger 

vedrørende imødekomne 
ansøgninger og bevilling af midler 

blive opbevaret i op til 6 år fra 
udbetaling af midler (som følge af 
bogføringsloven), mens øvrige ikke 

imødekomne ansøgninger vil blive 
slettet efter 6 måneder efter afholdt 

bestyrelsesmøde, medmindre der er 
specielle grunde til at opbevare 

oplysningerne i en længere periode. 
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Promovering af Fonden på 

hjemmesiden: 

Vi behandler dine 
personoplysninger i forbindelse 

med promovering af Fonden 
på hjemmesiden (fx i 

forbindelse med, at du har 
fået bevilliget midler eller 

modtaget Hartmann-Prisen 
eller Diplomprisen) 

Vi behandler følgende 

kategorier af 
personoplysninger om dig:  

Kontaktinformation: f.eks. 

navn, ansøgernummer, 
adresse og stilling. 

Bevillingsoplysninger: 
f.eks. ansøgt beløb, 

bevilliget beløb, beløb 
modtaget til hvilket formål.  

Billeder fra prisuddelinger. 

 

Vi indsamler 

oplysninger fra 
følgende kilder:  

a. Direkte fra dig. 

Vi behandler dine 

personoplysninger på 
følgende 
behandlingsgrunde:  

a. Artikel 6.1.f 
(Nødvendig for at 

forfølge Fondens 
legitime interesse i at 

promovere Fonden). 

Vi kan dele dine 

personoplysninger 
med:  

• Leverandører og 
forhandlere, 
herunder IT-

leverandører, 
support, og 

finansielle 
institutioner 

(banker), som vi 
samarbejder med 

for at assistere 
vores virksomhed. 

• Offentlige 
myndigheder. 

Vi vil opbevare personoplysninger så 

længe det er nødvendigt til de 
formål, der er nævnt.  
 

Generelt vil personoplysninger, der 
relaterer sig til prisuddelinger 

(Hartmann-Prisen og Diplomprisen) 
blive slettet efter 15 år, medmindre 

der er specielle grunde til at 
opbevare oplysningerne i en længere 

periode. Navn og titel på tidligere 
prismodtagere af Hartmann-Prisen 
og Diplomprisen ikke blive slettet. 

 
Generelt vil personoplysninger, der 

relaterer sig til Fondens 
bevillingsoverblik blive slettet efter 6 

år, medmindre der er specielle 
grunde til at opbevare oplysningerne 

i en længere periode. 

Kommunikation i øvrigt: 

Vi behandler dine 
personoplysninger for at 
kunne besvare dine 

henvendelser samt i øvrigt 
kommunikere med dig. 

Vi behandler følgende 

kategorier af 
personoplysninger om dig:  

Kontaktinformation: f.eks. 

navn, email-adresse og 
telefonnummer. 

Vi indsamler 

oplysninger fra 
følgende kilder:  

a. Direkte fra dig. 

Vi behandler dine 

personoplysninger på 
følgende 
behandlingsgrunde:  

a. Artikel 6.1.f 

(Nødvendig for at 

forfølge Fondens 

legitime interesse i 

effektivt at kunne 

besvare dine 

henvendelser samt i 

øvrigt kommunikere 

med dig). 

 

 

Vi kan dele dine 

personoplysninger 
med:  

• Leverandører og 
forhandlere, 

herunder IT-
leverandører, 
support, og 

finansielle 
institutioner 

(banker), som vi 
samarbejder med 

for at assistere 
vores virksomhed. 

• Offentlige 
myndigheder. 

Vi vil opbevare personoplysninger så 

længe det er nødvendigt til de 
formål, der er nævnt.  
 

Generelt vil personoplysninger 
vedrørende generelle henvendelser 

samt anden kommunikation i øvrigt 
blive slettet efter 1 år, medmindre 

der er specielle grunde til at 
opbevare oplysningerne i en længere 

periode. 
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3 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. 

 

4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

Oplysningerne markeret med * under punkt 2 (Kategorier af personoplysninger) er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke evaluere din 

ansøgning om bevilling af midler. 

 

5 DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke 

have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Fondens administrator på sekretariatet@hartmannfonden.dk. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette 

afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: 25. maj 2018 
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