Om legatets behandling af personoplysninger.
Legatet er i henhold til persondataforordningen ansvarlig for ansøgers og eventuelle andres personoplysninger, og legatet behandler personoplysninger i overensstemmelse hermed.
Nedenfor beskrives legatets generelle forhold omkring indsamling, behandling, videregivelse og
opbevaring af personoplysninger. Legatets ansøgningsskemaer for støtte til personer indeholder
en nærmere beskrivelse af legatets behandling af personoplysninger indenfor de formål, som de
enkelte ansøgningsskemaer omhandler (rejselegatet til bildende kunstnere, legatet til støtte af
tandlægestuderende fra Bornholm og legatet til støtte af værdige trængende i Rønne (”julelegatet”)).
Legatet behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål, som en ansøgning angår. Formålet i ansøgningen er afgørende for, hvilken type personoplysninger, der er relevant for legatets behandling af en ansøgning.

Ved behandlingen af ansøgninger om støtte til almennyttige og velgørende formål på Bornholm anmoder legatet som hovedregel ikke om persondata ud over kontaktoplysninger, og legatet anmoder
om, at yderligere personoplysninger ikke tilgår legatet, medmindre legatet anmoder herom.

Typer af oplysninger og formål
Legatet indsamler og behandler følgende typer personoplysninger, afhængigt af det formål, som
ansøgningen angår:










Identifikationsoplysninger, herunder navn og adresse
CPR-/CVR-nr. og NemKontooplysninger
Uddannelses- og erhvervsoplysninger
Arbejdsgiver
Indtægts-, udgifts- og formueoplysninger
Civilstand- og husstandsoplysninger
Ansøgninger og deri indeholdte oplysninger
Bopælshistorik
Bevillings- og ansøgningshistorik

Legatet indsamler og behandler personoplysningerne til brug for følgende formål:







Ekspedition, behandling og vurdering af ansøgningen
Udbetaling af tildelt støtte og opfølgning i forhold til tildelt støtte
Indberetning til SKAT
Udarbejdelse af statistik om ansøgere og de formål og projekter, som legatet støtter
Overholdelse af gældende lovgivning og varetagelse af andre legitime interesser (f.eks. persondatabeskyttelsesforordningen samt skatte- og årsregnskabslovgivningen), f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper og krav til behandling af personoplysninger
o Håndtering af forespørgsler og klager fra ansøgere og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med ansøgere og andre.

Automatiske, individuelle beslutninger
Legatet behandler ikke personoplysninger til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Legatet overfører ikke personoplysninger til udlandet.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Legatets juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger er ansøgers og i
visse ansøgninger tillige ansøgers eventuelle ægtefælle/samlevers samtykke. Ansøgers og eventuelle ægtefælle/samlevers underskrift på en ansøgning anses for samtykke.
Det er frivilligt at give samtykke til, at legatet indsamler og behandler personoplysningerne, og et
samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis man ikke giver samtykke, eller hvis man trækker
sit samtykke tilbage, bliver ansøgningen dog afvist. Hvis man trækker sit samtykke tilbage, efter at
have modtaget et tilsagn om støtte, kan støtten falde bort.

Videregivelse af personoplysningerne
Ansøgers personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:



SKAT
Legatets revisor og eventuelle andre, som rådgiver legatet og udøver kontrol med legatets
virke.

Offentliggørelse af personoplysningerne




Modtagere af legatets rejselegat til bildende kunstnere og modtagere af støtte til almennyttige og velgørende formål på Bornholm offentliggøres på legatets hjemmeside med navn og
eventuel projektbeskrivelse. Såfremt en ansøger ikke ønsker sit navn offentliggjort, kan ansøgeren frabede sig dette ved at kontakte legatet.
Modtagere af legatet til støtte af tandlægestuderende fra Bornholm og modtagere af legatet
til støtte af værdige trængende i Rønne (”julelegatet”) offentliggøres ikke.

Det juridiske grundlag for videregivelse og eventuel offentliggørelse af personoplysningerne er
disse:




Lovgivning, f.eks. skatte- og årsregnskabslovgivningen
Samtykke i forhold til offentliggørelse på hjemmesiden
Retskrav i forbindelse med eventuelle tvister.

Opbevaringsperiode
Personoplysninger vedrørende ansøgere, der modtager støtte, opbevares, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år fra udløbet af kalenderåret, hvori støtten er udbetalt eller ophørt. Personoplysninger om ansøgere, der ikke modtager støtte, opbevares tilsvarende i en periode på højest 5 år fra udløbet af kalenderåret, hvori ansøgningen er indgivet.

Rettigheder
Personer, som legatet behandler personoplysninger om, har – med lovgivningens begrænsninger –
visse rettigheder i forhold til legatets behandling af personoplysninger, herunder ret til indsigt i
personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til
at få begrænset oplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne og
ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Ansøgere, der har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger eller udnyttelsen af
sine rettigheder, kan kontakte legatet på bestyrelsen@larsenslegat.dk.
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