OPLYSNING TIL MEDANSØGERE OM VELUX FONDENS
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER - AKTIVE ÆLDRE
Indsamling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning
I forbindelse med udfyldelse og indsendelse af den ansøgning til VELUX FONDEN, hvor
du er medansøger, vil de oplysninger om dig, som afgives til VELUX FONDEN af en
hovedansøger, blive registreret og behandlet af VELUX FONDEN.
De oplysninger VELUX FONDEN behandler omfatter navn og alder.
Formål med behandlingen
Formålet med VELUX FONDENs behandling af dine personoplysninger er, at fondene
skal kunne verificere, om en ansøgning til fonden om bevilling er fremsendt fra ældre,
der yder en samfundsnyttig aktiv indsat.
Dine personoplysninger behandles på baggrund af VELUX FONDENS berettigede
interesse i at behandle oplysninger om modtagne ansøgninger samt støttede
projekter, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
(interesseafvejningsreglen).
Det er frivilligt, om du vil lade fondene behandle dine oplysninger som medansøger.
De oplysninger, som du afgiver til VELUX FONDEN slettes eller anonymiseres løbende
efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Oplysningerne vil blive
slettet senest 6 måneder efter, der er truffet en afgørelse om din ansøgning. Dette
gælder uanset, om fondene tildeler en bevilling på baggrund af ansøgningen.
Videregivelse af personoplysninger
VELUX FONDEN videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
Som led i behandlingen af dine personoplysninger vil dine oplysninger blive lagret på
servere beliggende i lande uden for EU/EØS samt tilgået fra lande uden for EU/EØS
med henblik på vedligeholdelse af serverne. VELUX FONDEN garanterer, at dine
oplysninger kun vil blive overført til tredjelande, der i henhold til afgørelse fra EU
Kommissionen sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller på baggrund af
standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU Kommissionen, som er
bindende for modtageren af personoplysninger i tredjelandet.
Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, ret til at gøre indsigelse
mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af
oplysninger. Du har til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af dine
personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod VELUX FONDENs
behandling af dine personoplysninger.
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Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte VELUX FONDEN
skriftligt via nedenstående kontaktoplysninger.
Dataansvarlige i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er
VELUX FONDEN, CVR nr. 61023917, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, e-mail
info@veluxfoundations.dk.
Du kan til enhver tid klage over VELUX FONDENs behandling af dine
personoplysninger til Datatilsynet.
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