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PRIVATLIVSPOLITIK 

1 Behandling af personoplysninger hos Johs. Clemmesens Forskningsfond 

1.1 Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitikken”) beskriver hvilke personoplysnin-

ger, Johs. Clemmesens Forskningsfond (”Fonden”) behandler i forbindelse med 

ansøgninger til Fonden, hvordan vi behandler sådanne personoplysninger, dine 

rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger og de 

tredjeparter, vi kan dele dine personoplysninger med.  

2 Dataansvarlig 

2.1 Privatlivspolitikken gælder for Johs. Clemmesens Forskningsfond, CVR-nr. 27 47 

13 31, c/o Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. 

3 Fondens formål  

3.1 Fondens formål er at yde støtte til cancerforskning, herunder især årsagsforsk-

ning. Som et begrænset formål, der for tiden fortjener dansk interesse, nævnes: 

”Gravides tobaksrygning som årsagsfaktor til testiscancers internationale toprater 

i Danmark”. Støtte kan ydes til enkeltpersoner, til forskergrupper eller til institu-

tioner til gennemførelse af konkrete forskningsprojekter.  

4 Hvordan behandler Fonden dine personoplysninger? 

4.1 Nedenfor er det nærmere beskrevet, til hvilke formål Fonden behandler dine per-

sonoplysninger, hvilke personoplysninger Fonden behandler og hvor længe, Fon-

den opbevarer oplysningerne. 
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4.2 Formål og behandlingsgrundlag 

Fonden behandler først og fremmest dine personoplysninger for at behandle din 

ansøgning til Fonden. Fonden behandler i så fald dine almindelige personoplys-

ninger (se nærmere i afsnit 5) for at forfølge Fondens legitime interesse, jf. per-

sondataforordningens (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra f.  

I nogle tilfælde behandler Fonden dine almindelige personoplysninger af hensyn 

til opfyldelse af retlige forpligtelser, som Fonden er underlagt. Det kan f.eks. væ-

re forpligtelser over for fondsmyndigheden eller SKAT eller af bogføringshensyn. 

I disse tilfælde behandler Fonden dine personoplysninger i henhold til  persondata-

forordningens artikel 6, stk. 1, litra c.  

Endelig beder Fonden om samtykke til at behandle følsomme eller fortrolige per-

sonoplysninger i din ansøgning (se nærmere i afsnit 5). I så fald er Fondens be-

handling af disse personoplysninger baseret på dit udtrykkelige samtykke, jf. per-

sondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Se nærmere herom i afsnit 4.3 ne-

denfor. 

I tilfælde af tvister kan Fonden have behov for at behandle personoplysninger, 

herunder følsomme eller fortrolige personoplysninger, med henblik på etableri ng, 

udøvelse af eller forsvar mod juridiske krav. I så fald sker behandlingen i henhold 

til persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.  

4.3 Samtykke 

I forbindelse med, at du sender en ansøgning til Fonden, beder vi om dit samtykke 

til at behandle fortrolige personoplysninger. 

Det er frivilligt, om du ønsker at give Fonden dit samtykke. Hvis du ikke ønsker 

at afgive dit samtykke, kan det dog betyde, at Fonden ikke kan behandle din an-

søgning.  

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbageka lder dit samtykke, 

betyder det, at Fonden fremadrettet ikke længere kan behandle de personoplysnin-

ger, der var baseret på dit samtykke, medmindre Fonden har et andet behandlings-

grundlag.  

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirker det ikke behandling af dine person-

oplysninger, der var baseret på dit samtykke, forud for din tilbagekaldelse af sam-

tykket. 
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5 Hvilke personoplysninger behandler Fonden? 

5.1 Fonden behandler grundlæggende personoplysninger om ansøgere til Fonden og 

de personoplysninger, der er inkluderet i ansøgningen.  

Fonden behandler typisk følgende kategorier af personoplysninger:  

• Almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e -

mail, telefonnummer, alder, køn, uddannelse, stilling, arbejdsplads, CV, 

løn samt kontooplysninger til brug for udbetaling af legater fra Fonden 

• Fortrolige oplysninger som f.eks. CPR-nummer 

5.2 Fonden beder om, at ansøgninger, der indsendes til Fonden, kun indeholder de 

relevante informationer om den eller de personer, der ansøger Fonden om støtte. 

Det er ikke nødvendigt at oplyse CPR-nummer eller kontooplysninger før evt. be-

villing af legat fra Fonden.  

Fonden opfordrer alle ansøgere til at sende evt. fortrolige oplysninger via en sik-

ker mailforbindelse. Fonden kan ikke garantere, og har ikke ansvar for, e -mails og 

andre forsendelser til Fonden, der sendes via en usikker forbindelse.  

For kommunikation fra Fonden henvises til afsnit 8. 

6 Hvor længe opbevarer Fonden personoplysningerne? 

6.1 Afviste ansøgninger 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at 

behandle din ansøgning eller for at efterleve lovgivning, Fonden er underlagt.  

Hvis fondsbestyrelsen vurderer, at din ansøgning ikke kan imøde kommes, sletter 

Fonden din ansøgning, så snart behandlingen af ansøgninger i den pågældende an-

søgningsrunde er endeligt afsluttet.  

Fonden behandler ansøgninger 1 gang årligt. 

6.2 Imødekomne ansøgninger 

Fonden opbevarer som udgangspunkt imødekomne ansøgninger i op til 5 år fra 

Fondens bevilling af legat af hensyn til at kunne dokumentere bevillinger over for 
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fondsmyndigheden og af hensyn til at sikre, at Fonden tilgodeser så mange for-

skellige ansøgere som muligt.  

Oplysninger, som indgår i Fondens bogføring, opbevarer Fonden dog i en periode 

på op til 5 år fra den transaktion, som oplysningerne vedrører, af bogføringshen-

syn og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.  

I visse tilfælde kan det også være nødvendigt for Fonden at gemme personoplys-

ninger i længere perioder end de ovenfor angivne, f.eks. hvis det er nødvendigt 

for, at Fonden kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende. I så fald vurde-

rer fondsbestyrelsen i den konkrete sag, hvor lang tid det er nødvendigt at gemme 

oplysningerne. Personoplysningerne slettes, når det ikke længere er nødvendigt at 

opbevare disse. 

7 Opbevaring og videregivelse af personoplysninger 

7.1 Vi opbevarer personoplysninger på servere og datacentre, de r er beliggende inden 

for EU/EØS og vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når det er 

nødvendigt, herunder f.eks. fondsmyndigheden, forvalter (Danske Bank) og 

SKAT. 

8 Sikkerhed 

8.1 Det er meget vigtigt for Fonden at opbevare dine personoplysninger  sikkert. Fon-

den har derfor truffet hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltnin-

ger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller anden uønsket 

adgang. 

Det er alene fondsbestyrelsen, der vil behandle din ansøgning og herunder d ine 

personoplysninger, jf. dog nedenfor. 

Indkomne ansøgninger flyttes løbende over til Fondens eksterne samarbejdspart-

ner Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, der assisterer bestyrelsen med 

administrative opgaver relateret til Fondens virke. Hvis der  er tale om fysisk ind-

givne ansøgninger, opbevares ansøgningerne fysisk i et aflåst skab, således at de 

kun kommer frem under selve behandlingsfasen. 

Ansøgninger fra personer, der ikke opfylder tildelingskriterierne , eller ansøgnin-

ger, hvor der ikke er vedlagt samtykkeerklæring, slettes. Hvis der er tale om fy-

sisk indgivne ansøgninger, makuleres de indgivne ansøgninger med bilag. 
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De advokater og medarbejdere hos Lund Elmer Sandager, der kommer i berøring 

med ansøgningsmateriale fra Fonden, er underlagt en lovbestemt tavshedspligt og 

Advokatsamfundets etiske regler om god advokatskik.  

Hvis det er nødvendigt at videregive fortrolige personoplysninger, herunder f.eks. 

CPR-numre, bliver de pågældende oplysninger sendt fra  Fonden i krypteret format 

i henhold til Datatilsynets gældende anbefalinger.  

9 Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger  

9.1 Du har visse rettigheder i relation til de personoplysninger, Fonden behandler om 

dig. Vi har i de følgende afsnit beskrevet dine rettigheder nærmere.  

Kort fortalt omfatter dine rettigheder følgende:  

• Ret til indsigt (ret til at blive informeret om, hvorvidt den registreredes personop-

lysninger behandles, og i så fald ret til adgang til personoplysningerne (en kopi af 

personoplysningerne skal udleveres)  

• Ret til transport af personoplysningerne (ret til at modtage personoplysninger om 

dig selv, som du har givet til Fonden. Disse oplysninger skal gives i et strukture-

ret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)  

• Ret til korrektion (ret til rettelse af ukorrekte personoplysninger)  

• Ret til sletning/ret til at blive ’glemt’, (med visse begrænsninger ret til at anmode 

om sletning af personoplysninger uden unødig forsinkelse)  

• Ret til at gøre indsigelse (ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine person-

oplysninger, navnlig hvis behandlingen er baseret på vurderingen af vores interes-

se i at behandle dine personoplysninger) 

• Ret til begrænsning af behandlingen (ret til at opnå en begrænsning af behandlin-

gen af dine personoplysninger, f.eks. hvis en anmodning om sletning ikke kan 

imødekommes).  

10 Kontaktinformation 

10.1 Hvis du har spørgsmål til Fondens behandling af dine personoplysninger, og for at 

udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, kan du rette hen-

vendelse til Fonden: 
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Johs. Clemmesens Forskningsfond 

c/o advokat Linea R. Conforti  

Kalvebod Brygge 39  

1560 København V 

10.2 Klagemulighed 

 

Hvis du ønsker at klage over Fondens behandling af dine personoplysninger, kan 

du også altid kontakte Datatilsynet.  

 

Kontaktoplysningerne til Datatilsynet er:  

 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

T: +45 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

11 Opdateringer 

11.1 Privatlivspolitikken er senest opdateret den 8. juni 2021. 

Fonden kan fra tid til anden opdatere denne Privatlivspolitik, såfremt fondsbesty-

relsen skønner det nødvendigt. Hvis vi har din e-mailadresse, vil vi informere dig 

pr. e-mail i tilfælde af væsentlige ændringer. 

 

 


