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FORTEGNELSE (OVER BEHANDLINGSAKTIVITETER) 

Dette dokument indeholder fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, jf. personda-

taforordningens (”GDPR”) artikel 30, for : 

Fabrikant Aage Lichtingers Legat 

CVR-nr. 22300814 

c/o Lund Elmer Sandager 

Kalvebod Brygge 39 

1560 København V 

 

Fortegnelsen foreligger skriftligt, herunder elektronisk.  

 

Fortegnelsen er senest opdateret den 16. september 2019. 
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Dataansvarlig Virksomhedens navn, 

CVR-nr. og  

kontaktoplysninger 

 

Fabrikant Aage Lichtingers 

Legat  

CVR-nr. 22300814 

c/o Lund Elmer Sandager 

Kalvebod Brygge 39 

1560 København V 

  

Fondens formål  Fonden yder efter sin fundats 

studiehjælp til flittige, dygti-

ge, økonomisk trængende børn 

og unge i tiden indtil fuldfø-

relsen af studierne med en 

afsluttende eksamen som inge-

niør, læge, jurist eller lignende 

eksaminer med tilknytning til 

det praktiske erhverv.  

 

Formål (ene) Behandlingens eller  

behandlingernes formål 

 

Fonden behandler først og 

fremmest personoplysninger 

for at behandle ansøgninger til 

Fonden. Fonden behandler i 

den sammenhæng almindelige 

personoplysninger for at for-

følge Fondens legitime inte-

resse, jf. persondataforordnin-

gens artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

I nogle tilfælde behandler 

Fonden almindelige personop-

lysninger af hensyn til opfyl-

delse af retlige forpligtelser, 

som Fonden er underlagt. Det 

kan f.eks. være forpligtelser 

over for fondsmyndigheden el-

ler SKAT eller af bogførings-

hensyn. I disse tilfælde be-

handler Fonden personoplys-

ninger i henhold til personda-

taforordningens artikel 6, stk. 

1, litra c. 
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Endelig beder Fonden om sam-

tykke til at behandle følsomme 

eller fortrolige personoplys-

ninger indeholdt i ansøgninger 

til Fonden. I så fald er Fon-

dens behandling af disse per-

sonoplysninger baseret på ud-

trykkeligt samtykke, jf. per-

sondataforordningens artikel 

9, stk. 2, litra a. 

 

I tilfælde af tvister kan Fonden 

have behov for at behandle 

personoplysninger, herunder 

følsomme eller fortrolige per-

sonoplysninger, med henblik 

på etablering, udøvelse af eller 

forsvar mod juridiske krav. I 

så fald sker behandlingen i 

henhold til persondataforord-

ningens artikel 9, stk. 2, litra 

f. 

Kategorier af registrerede 

og  

Kategori af registrerede 

personer 

 

• Ansøgere 

• Tidligere ansøgere 

• Familiemedlemmer til ansø-

gere 

• Kontaktpersoner hos samar-

bejdspartnere, leverandører 

og offentlige myndigheder 

•  

Kategorier af 

Personoplysninger 

 Almindelige personoplysnin-

ger som f.eks. navn, adresse, 

fødselsdato, e-mail, telefon-

nummer, alder og køn samt 

kontooplysninger til brug for 

udbetaling af legater fra Fon-

den. 

Følsomme personoplysninger 

som f.eks. helbredsoplysnin-

ger, oplysninger om misbrug, 

misbrugsbehandling, sygdoms-
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forløb mv., som indgår under 

Fondens formålsbestemmelser 

i Fondens fundats. 

 

Fortrolige oplysninger som 

f.eks. CPR-nummer. 

 

Modtagerne af Personop-

lysninger 

Kategorier af modtagere 

som oplysninger er eller 

vil blive videregivet til, 

herunder modtagere i 

tredjelande og internatio-

nale organisationer 

 

• Fondsbestyrelsen 

• Samarbejdspartnere, herunder 

Lund Elmer Sandager advo-

katpartnerselskab og revisor 

• Offentlige myndigheder, 

herunder fondsmyndigheden 

og SKAT 

 

Tredjelande og internatio-

nale organisationer 

Oplysninger om overførel-

se af Personoplysninger til 

tredjelande eller interna-

tionale organisationer 

Personoplysninger behandles 

inden for EU/EØS 

Sletning Tidspunkt for sletning af 

oplysninger 

 

Afviste ansøgninger 

Ansøgninger fra personer, der 

ikke opfylder tildelingskriteri-

erne, eller ansøgninger, hvor 

der ikke er vedlagt samtykke-

erklæring, slettes, eller hvis 

der er tale om fysisk indgivne 

ansøgninger, makuleres de 

indgivne ansøgninger med 

bilag. 

 

Hvis fondsbestyrelsen vurde-

rer, at en ansøgning ikke kan 

imødekommes, sletter eller 

makulerer Fonden ansøgnin-

gen, så snart behandlingen af 

ansøgninger i den pågældende 

ansøgningsrunde er endeligt 

afsluttet. 
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Imødekomne ansøgninger 

Fonden opbevarer som ud-

gangspunkt imødekomne an-

søgninger i op til 2 år fra Fon-

dens bevilling af legat af hen-

syn til at kunne dokumentere 

bevillinger over for fonds-

myndigheden og for at sikre, 

at Fonden tilgodeser så mange 

forskellige ansøgere som mu-

ligt.  

 

Bogføringsoplysninger 

Oplysninger, som indgår i 

Fondens bogføring, opbevarer 

Fonden dog i en periode på op 

til 5 år fra den transaktion, 

som oplysningerne vedrører, af 

bogføringshensyn og for at 

opfylde vores forpligtelser i 

henhold til bog-føringsloven. 

 

Eventuelle retskrav 

I visse tilfælde kan det også 

være nødvendigt for Fonden at 

gemme personoplysninger i 

længere perioder end de oven-

for angivne, f.eks. hvis det er 

nødvendigt for, at Fonden kan 

forsvare sig mod eller gøre 

retskrav gældende. I så fald 

vurderer fondsbestyrelsen i 

den konkrete sag, hvor lang tid 

det er nødvendigt at gemme 

oplysningerne. Personoplys-

ningerne slettes, når det ikke 

længere er nødvendigt at op-

bevare disse. 
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Tekniske og organisatori-

ske sikkerhedsforanstalt-

ninger 

Beskrivelse af tekniske og 

organisatoriske sikker-

hedsforanstaltninger 

 

Det er alene fondsbestyrelsen, 

der vil behandle ansøgninger, 

herunder personoplysningerne 

i ansøgningerne, jf. dog neden-

for.  

 

Ansøgninger flyttes efter Fon-

dens modtagelse af ansøgnin-

gen enten over til et krypteret 

”ekstranet” eller opbevares 

fysisk i et aflåst skab, således 

at de kun kommer frem under 

selve behandlingsfasen. 

 

De advokater hos Lund Elmer 

Sandager, der kommer i berø-

ring med ansøgningsmateriale 

fra Fonden, er underlagt en 

lovbestemt tavshedspligt og 

Advokatsamfundets etiske 

regler om god advokatskik.  

 

Hvis det er nødvendigt at vide-

regive følsomme eller fortroli-

ge personoplysninger, herun-

der f.eks. CPR-numre, bliver 

de pågældende oplysninger 

sendt fra Fonden i krypteret 

format i henhold til Datatilsy-

nets gældende anbefalinger.  

  

 


