
 

 

INFORMATI ON OM BEHANDLING AF 

PERSONOPLYSNINGER PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSØGERE TIL  

UDLODNINGER FRA KIRSTEN OVER GAARD HJORTHOLM OLSENS OG  

GUNNAR STEEN JA KOBSENS FAMILIEFOND  OG BRUGERE A F 

FONDENS HJEMMESIDE (”WWW.KIR STEN -GUNNAR-FONDEN.D K”)  

(Privatlivspolitik) 

 

Denne privatlivspolitik er fastlagt af Kirsten Overgaard Hjortholm Olsens og Gunnar Steen Jakobsens 

Familiefond (herefter ”Fonden”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og gælder for alle ansøgere til og modtagere af midler 

fra Fonden.  

 

 

1. Dataansvarlig 

 

Kirsten Overgaard Hjortholm Olsens og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond 

CVR nummer 40307761 

c/o DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab 

Hack Kampmanns Plads 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 33 34 00 00 

E-mail:  

 

 

 

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler vi om dig? 

Hvis du besøger Fondens hjemmeside, behandler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden. Dette gør vi ved 

hjælp af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies her. 

 

Hvis du ansøger om midler fra Fonden, behandler vi derudover følgende oplysninger om dig: 

 

• Identitets- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og cpr nummer. 

 

• Oplysninger om dit virke som kunstner: Oplysninger om din hidtidige produktion som kunstner 

samt anden baggrundsinformation du måtte give os i forbindelse med indsendelse af ansøgninger. 

 

• Bankoplysninger: Registrerings- og kontonummer samt navn på pengeinstitut 

 

 

  

https://kirsten-gunnar-fonden.dk/wp-content/uploads/2021/01/Cookiepolitik_20201109_02.pdf
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3. Hvor får vi oplysningerne fra 

 

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig i form af din ansøgning og eventuelle bilag hertil samt via cookies 

på Fondens hjemmeside. 

 

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan vi indhente faglige udtalelser fra en eller flere 

sagkyndige. Disse udtalelser kan indeholde yderligere oplysninger om dig og dit virke som kunstner. 

 

 

 

4. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger 

 

Oplysningerne om din brug af Fondens hjemmeside bruger vi til at optimere hjemmesidens design og 

funktionalitet, herunder at afhjælpe eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder på hjemmesiden. 

 

De oplysninger, du afgiver i forbindelse med en ansøgning om midler fra Fonden, bruger vi alene til at behandle 

din ansøgning med henblik på at vurdere, om vi kan tildele dig et legat, samt i givet fald til at administrere 

udbetalingen af legatet. 

 

 

 

5. Retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger 

 

Vi behandler dit cpr nummer på grundlag af databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018), § 11, stk. 2, 

nr. 1, idet vi anvender cpr-nummeret i forbindelse med vores pligt til at indberette udbetalinger til SKAT. 

 

Øvrige oplysninger behandles på grundlag af GDPR, artikel 6(1)(f), idet behandlingen er nødvendig for at vi 

kan forfølge vores berettigede interesse i at vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage støtte fra 

Fonden i henhold til fondens vedtægter og sikre, at vi støtter de ansøgere, der efter bestyrelsens opfattelse bør 

prioriteres under hensyntagen til Fondens formål, samt vores legitime interesse i at sikre en velfungerende 

hjemmeside. 

 

 

6. Deling af personoplysningerne 

 

Vi videregiver personoplysninger om dig til SKAT i forbindelse med vores pligtmæssige indberetning af 

udbetalinger fra Fonden. 

 

Derudover kan vi videregive personoplysninger om dig til Det Kunstfaglige Råd i Aarhus Kommune 

(”Kunstrådet”), når vi beder dem om en faglig udtalelse i forbindelse med din ansøgning. Kunstrådet behandler 

dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende privatlivspolitik for Aarhus 

Kommune, som du kan finde oplysninger om her. Du kan læse mere om Kunstrådet her. 

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/kultur-og-frivillighed/kunstraadet/
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Endelig overlader vi dine personoplysninger til Aarhus Kommune, der som databehandler driver den webside, 

hvor du ansøger om legat fra Fonden. 

 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. 

 

 

7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger 

 

Ansøgninger, som ikke imødekommes, opbevares som udgangspunkt i 3 år fra det tidspunkt, der er givet afslag 

på ansøgningen. Oplysninger om at ansøgningen er afvist og årsagen hertil vil fremgå af referatet fra det 

bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen er behandlet. Ansøgers navn gengives dog ikke i referatet, men erstattes 

af et ansøgningsnummer, som henviser til ansøgningen. Oplysninger om ansøgningen kan derfor ikke længere 

henføres til ansøgeren når ansøgningen destrueres efter 3 år. Referater fra bestyrelsesmøder gemmes på 

ubestemt tid. 

 

Ansøgninger der imødekommes opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det år, legatet er udbetalt, 

således at Fonden kan opfylde sine retlige forpligtelser, herunder i forhold til bogføringsloven og 

skattelovgivningen. 

 

Vi kan opbevare oplysningerne i længere tid, hvis dette er nødvendigt for at vi kan efterleve en retlig 

forpligtelse eller for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende. 

 

  

8. Har du pligt til at afgive oplysninger? 

 

Du har ikke pligt til at give oplysninger til os; men hvis du undlader at give relevante oplysninger, kan det 

betyde, at din ansøgning ikke kan behandles eller at dine muligheder for at opnå støtte fra Fonden forringes. 

 

 

9. Dine rettigheder 

 

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Fonden:   

 

• Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få 

oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.  

 

• Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte eller uaktuelle oplysninger om 

dig selv.  

 

• Sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig slettet. 
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• Begrænsning af behandling: Du har ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger og kræve 

behandlingen af dine oplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig 

behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.  

 

• Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod 

automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte 

markedsføring. 

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være begrænsninger til disse rettigheder. Eksempelvis har du ikke ret 

til at få slettet oplysninger om dig, som vi opbevarer fordi det er nødvendigt for at vi kan opfylde den 

lovgivning, vi er underlagt. 

 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os – kontaktinformationen 

fremgår af punkt 1. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

databeskyttelseslovgivning. 

 

Endelig er du altid berettiget til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du 

kan finde Datatilsynets kontaktinformation samt yderligere information om muligheden for at indgive klager 

på www.datatilsynet.dk. 

 

 

10. Opdateringer 

 

Såfremt vi ændrer denne politik, vil vi underrette dig direkte herom i det omfang, vi – henset til karakteren af 

ændringen - er forpligtet hertil. 

 

Seneste opdatering er 13. januar 2021 

http://www.datatilsynet.dk/
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