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Samtykkeerklæring
- til behandling af dine persondata gældende for uddannelseslegater

Samtykke til behandling af persondata
1.

I forbindelse med udfyldelsen og indsendelsen af ansøgningen til Den Danske Maritime
Fond (”Fonden”) vil de oplysninger, som afgives til Fonden, blive registreret og behandlet
af Fonden.

2. De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger du afgiver til Fonden, herunder
oplysninger om navn, foto, stillingsbetegnelse, fødselsdato (måned og år), CV og
optagelsesbrev.
3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, er at vurdere din ansøgning om
støtte fra Fonden, samt identificere dig. Fonden vil tillige fortsat behandle en række af dine
personoplysninger til det formål at vedligeholde en oversigt over støttede og afviste
projekter og øvrige forhold forbundet med udbetaling. Fonden vil tillige fortsat behandle en
række af personoplysningerne til det formål at vise, at der er tildelt støtte, samt opgive
informationer til SKAT, hvor det er relevant, og endelig løbende opfølgning. Derudover vil
Fonden i nogen tilfælde vise billeder af støttede projekter med evt. fotos af personer og
navngivelse af disse på sociale medier, Fondens hjemmeside og i diverse trykte og
elektroniske materialer og medier med henblik på at offentliggøre Fondens arbejde.
Derudover bruges personoplysninger til statistisk formål med henblik på at vurdere
fremtidige ansøgninger i forhold til tidligere projekter, der tidligere er tildelt støtte.
4. Dine personoplysninger benyttes alene til at vurdere din ansøgning og, såfremt dit projekt
tildeles støtte, til at indgå i Fondens fortegnelse over støttede projekter, samt til at
overholde lovpligtige informationsafgivelse til myndigheder.
5.

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

6. De personoplysninger, som du afgiver til Fonden, vil som minimum blive opbevaret, indtil
der er truffet en afgørelse på baggrund af din ansøgning og derefter vil personoplysningerne
blive opbevaret ud fra følgende kriterier:
a.

Såfremt Fonden træffer afgørelse om, ikke at tildele støtte på baggrund af din
ansøgning, vil oplysninger om projektets indhold blive opbevaret i Fondens
fortegnelse over modtagne ansøgninger. Alle øvrige oplysninger, som du har afgivet
i forbindelse med din ansøgning, vil blive slettet umiddelbart efter, at der er truffet
afgørelse om din ansøgning.
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b. Såfremt Fonden beslutter at tildele støtte på baggrund af din ansøgning, vil
oplysninger om projektets indhold blive opbevaret i Fondens fortegnelse over
støttede projekter, der er offentligt tilgængelig. Projektbeskrivelser vil blive
anonymiseret og opbevaret på Fondens hjemmeside uden tidsbegrænsning.
Derudover vil alle øvrige oplysninger blive opbevaret, så længe Fonden finder det
nødvendigt med henblik på, at oplysningerne kan indgå i Fondens oversigt over
modtagne ansøgninger samt støttede formål.
7.

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de
personoplysninger, som Fonden behandler om dig, ved henvendelse til Fonden (se
kontaktoplysninger nedenfor). Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode om, at
behandlingen af dine personoplysninger begrænses, eller gøre indsigelse mod Fondens
behandling af dine personoplysninger.

8. Du kan til enhver tid klage over Fondens behandling af dine personoplysninger til
Datatilsynet.
9. Dataansvarlig i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er Den
Danske Maritime Fond, Amaliegade 33B, 1256 København C, Denmark.
10. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres delvist af dit samtykke,
som du kan afgive nedenfor, delvist Fondens berettigede interesse i at behandle oplysninger
om modtagne ansøgninger, og støttede projekter til de formål, der er nævnt under pkt. 3
samt til overholdelse af lovpligtige oplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke
tilbage, ved at sende en skriftlig meddelelse herom til Fonden per e-mail til
info@dendanskemaritimefond.dk eller per brev til Fonden (se adresseoplysninger pkt. 9).
Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger under
ansøgningsprocessen, vil det have den konsekvens, at Fonden ikke kan vurdere din
ansøgning og din ansøgning dermed anses for at være trukket tilbage.
Da en række af ansøgningens bilag vil indeholde personoplysninger om andre personer,
eksempelvis din nærmeste leder, eller HR-chefen hos din arbejdsgiver, er du ansvarlig for
at sikre, at ovenstående oplysninger er givet til disse personer, og at de har givet samtykke
til behandling af deres personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående vilkår.
☐ Ved at sætte kryds her giver du på vegne af de i ansøgningen nævnte personer samtykke til,
at Fonden må behandle deres personoplysninger i forhold til de ovenfor anførte formål.

Underskrift og dato: ______________________________

Navn (blokbogstaver): _____________________________

