PERSONDATAPOLITIK
for
Fonden af 17-12-1981

1. Registrering og behandling af personoplysninger
Fonden af 17-12-1981 (herefter ”Fonden”) er stiftet ved testamente af 17. december 1981 og
modtager som led i sit virke personoplysninger om ansøgere.
Fonden er ansvarlig (dataansvarlig) for behandlingen af disse personoplysninger, og Fondens
behandling af personoplysningerne er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.

2. Hvilke personoplysninger opbevares og behandles?
Fonden behandler følgende kategorier af personoplysninger om ansøgere:
-

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
CPR.nr.
Økonomiske oplysninger, og
Personlige oplysninger, herunder oplysninger om uddannelse.

Personoplysningerne behandles i digitaliseret og fysisk form.

3. Formålene med behandling
Fonden behandler personoplysningerne i henhold til Fondens formål, som er:
-

at yde støtte til forskning inden for sygdomsbekæmpelse,
at yde støtte til anerkendte veldædige organisationer, der hjælper handicappede,
sygdomsramte eller forældreløse børn i Danmark eller i udlandet, samt
at yde støtte til andre anerkendte organisationer, der har international hjælp for øje.

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde
de pågældende formål.

4. Indsamling af persondata og grundlaget for behandlingen
Persondata, som behandles af Fonden, vil være oplyst af ansøgeren selv.
Ansøgeren giver i kraft af sin ansøgning samtykke til, at Fonden kan behandle
personoplysningerne i ansøgningen.
Fonden er endvidere i visse tilfælde forpligtet til at behandle personoplysninger for at
imødekomme vedtægtsmæssige eller lovgivningsmæssige krav.
Endelig behandler Fonden personoplysninger, når behandlingen er nødvendig for, at Fonden
eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger,
går forud herfor.

5. Deling af personoplysninger
Fondens administrator, Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 16, 1151 København
K (herefter ”Administrator”) modtager ansøgninger på Fondens vegne.
Ansøgninger bliver ikke behandlet af andre end Fondens bestyre lsesmedlemmer, og den til
Fonden tilknyttede, eksterne lægefaglige konsulent samt Administrator selv, se dog
nedenstående afsnit om sikkerhedsforanstaltninger.

6. Varighed af opbevaring
Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe de er relevante for Fondens varetagelse af sit
formål. Dette beror på en konkret vurdering i hvert enkelt sag.
Som udgangspunkt slettes alle afviste ansøgninger dog senest ved udgangen af det kalenderåre,
hvor ansøgningen er modtaget.
Alle ansøgninger, der imødekommes, opbevares for et længere tidsrum navnlig med henblik på
at sikre dokumentation for Fondens udlodninger og med henblik på at kunne fastslå, hvorvidt
ansøgere tidligere har modtaget udlodninger fra Fonden.
Fortegnelse over modtagere af Fondens udlodninger opbevares således som udgangspunkt på
ubestemt tid, men der afhænger navnlig af ansøgningens karakter, lovgivningsm æssige og
vedtægtsmæssige krav, hvilke konkrete oplysninger, der opbevares.

7. Sikkerhedsforanstaltninger
Fonden sikrer personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte den registrerede persons oplysninger
mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.
Personoplysninger opbevares af Administrator og kun i begrænset omfang af Fondens
bestyrelsesmedlemmer.
Administrator benytter Advosys (Unik System Design A/S) som systemleverandør og har
indgået en databehandleraftale med Advosys, der garanterer de relevante, anbefalede og
lovforeskrevne sikkerhedsforanstaltninger og deraf følgende beskyttelse af de persondata, der
behandles af Administrator gennem Advosys.
Behandling og opbevaring af persondata sker endvidere på servere drevet og hostet af
Administrator, dog med ekstern back-up og kryptering af udgående mails og scanning af
indgående mails. Administrator har indgået databehandleraftaler, der garanterer de relevante,
anbefalede og lovforeskrevne sikkerhedsforanstaltninger og deraf følgende beskyttelse af de
persondata, der behandles af Administrator.

8. Den registreredes rettigheder
Den fysiske person, som Fonden opbevarer oplysninger om, har følgende rettigheder i forhold
til Fonden:
-

-

Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om den pågældende, der er registreret
af Fonden,
Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om den pågældende registreret af Fonden,
Ret til at få slettet oplysninger om den pågældende, når registreringen ikke længere er
nødvendig for opfyldelse af formålene i punkt 3 og 7 og ikke forhindres af en
opgave/pligt, der påhviler Fonden i medfør af dansk eller EU-lovgivning,
Ret til at begrænset behandling af persondata om den pågældende, når rigtigheden af de
omhandlede persondata bestrides, behandlingen er ulovlig eller der er gjort indsigelse
mod behandlingen, medmindre den dataansvarlige kan påvise et legitimt grundlag for at
fortsætte behandlingen.

9. Ændring af persondatapolitik
Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Fonden for at efterleve de til
enhver tid gældende persondataregler.

10. Kontakt
Hvis den registrerede har indvendinger mod Fondens behandling af dennes personoplysninger,
opfordres den registrerede til at kontakte Fonden v/Administrator, advokat Henrik Løbger på:
hl@jpb.dk.
Den registrerede har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til sine rettigheder og over
Fondens behandling af den pågældendes personoplysninger. For yderligere oplysninger
henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
---oo0oo--Således opdateret på bestyrelsesmøde den 5. december 2019.

