
Persondatapolitik for Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen, f. Liisbergs Legat  

I denne persondatapolitik beskriver vi hvordan Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen, f. Liisbergs Legat 
(herefter Legatet) indsamler, behandler og videregiver personoplysninger. 

Dataansvarlig 

Grosserer L. Hammerich og hustru Ellen, f. Liisbergs Legat  
c/o Valdal Advokatfirma  
Svanemøllevej 25  
2100 København Ø  
Telefon 3538 5000 
 
Legatet er dataansvarlig for sin behandling af personoplysninger om dig som ansøger af et legat, som ansøger 
om ophold på Legatets ejendom Provstgården, samt i forbindelse med ajourføring af familiefortegnelse.   

 
Formål, kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig: 

Oplysninger som du afgiver frivilligt: 

Vi beder dig om at give visse oplysninger frivilligt. De typer af oplysninger, som vi beder dig om at give, og 
årsagerne til, at vi beder dig om at give dem, omfatter: 

Formål  Personoplysninger  Behandlingsgrundlag 

Vurdering af ansøgning om økonomisk støtte, 
lovpligtig dokumentation og efterfølgende 
administration. 

 

Hvis du indsender følsomme 
personoplysninger om dig i forbindelse med en 
ansøgning om legat, f.eks. 
helbredsoplysninger, vil Legatet lade disse 
oplysninger indgå i vurderingen af 
ansøgningen og dokumentationen herfor. ….. 

Navn, titel/stilling, 
adresse, telefonnummer, 
email-adresse, 
familietilhørsforhold, 
ansøgningsgrundlag, 
uddannelse, karakterer, 
beskrivelse af din 
situation, CPR-nr., 
bankoplysninger, 
årsopgørelse, skattepligt 

Vi behandler dine 
personoplysninger baseret på 
interesseafvejningsreglen 
(artikel 6.1.f) til brug for 
vurdering af din ansøgning om 
legatstøtte, kommunikation i 
forbindelse med ansøgning og 
administration af udbetaling. 
Vores retlige grundlag for at 
behandle dit CPR-nummer er 
databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da 
vi skal indberette 
udbetalingerne til Skat. 

Behandling af ansøgning om ophold på 
Legatets ejendom Provstgården. 

Navn, telefonnummer, 
email-adresse, 
familietilhørsforhold. 

Vi behandler dine 
personoplysninger baseret på 
interesseafvejningsreglen 
(artikel 6.1.f) til brug for 
tildeling, administration af og 
kommunikation om ophold på 
Provstgården, herunder 
modtagelse af betaling for 
ophold. 

Vedligeholdelse og ajourføring af 
familiefortegnelse.    

Navn, adresse, 
fødselsdato, 
familietilhørsforhold, 
tildelte legatmidler. 

Vi behandler dine 
personoplysninger baseret på 
interesseafvejningsreglen 
(databeskyttelsesforordningens 
artikel 6.1.f) for at opretholde 
en korrekt oversigt over 
familiens medlemmer til brug 
for tildeling af legatstøtte med 
eller uden ansøgning, og til 
korrespondance med familien. 

Kontakt med håndværkere, jægere m.v. og 
myndighedspersoner i forbindelse med 
administration og drift af Provstgården, samt i 

Navn, titel/stilling, 
telefonnummer, email-
adresse samt øvrige 
oplysninger, som vi har 

Vi behandler de 
personoplysninger som er 
nødvendige for at opfylde en 
kontrakt, som du er part i 



forbindelse med Legatets øvrige arbejde, 
herunder hjemmesiden www.hammerich.dk 

modtaget i forbindelse 
med vores samarbejde. 

(databeskyttelsesforordningen 
artikel 6, stk. 1, litra b), eller 
baseret på 
interesseafvejningsreglen 
(databeskyttelsesforordningen 
artikel 6, stk. 1, litra f). 

Hvis vi beder dig om at give eventuelle andre personoplysninger, som ikke er beskrevet ovenfor, vil de 
personoplysninger, som vi beder dig om at give, samt årsagerne til at vi beder dig om at give dem, blive forklaret 
for dig på det tidspunkt, hvor vi indsamler dine personoplysninger. 

Oplysninger som vi indsamler hos en tredjepart: 

Vi indsamler også oplysninger om familiemedlemmer fra andre, herunder fra andre familiemedlemmer:   

Personoplysninger  Formål  Behandlingsgrundlag 

Navn, adresse, 
fødselsdato, 
familietilhørsforhold 

Vedligeholdelse og ajourføring af 
familiefortegnelse. 

Vi kan dog også bruge dine personoplysninger 
til andre formål, der ikke er uforenelige med de 
formål, som vi har meddelt dig (såsom 
arkiveringsformål af almen interesse, 
videnskabelige eller historiske forskningsformål 
eller statistiske formål), hvis og hvor dette er 
tilladt i henhold til gældende 
databeskyttelseslovgivning. 

Vi behandler dine 
personoplysninger i for at 
kunne opretholde en korrekt 
fortegnelse over familiens 
medlemmer til brug for 
tildeling af legatstøtte med og 
uden ansøgning og 
korrespondance med familien, 
baseret på 
interesseafvejningsreglen 
(databeskyttelsesforordningen 
artikel 6.1.f).  

 
Videregivelse af personoplysninger  

I overensstemmelse med de ovenfor angivne formål videregiver vi personoplysninger til Legatets pengeinstitut og 
revisor. Dette sker til brug for udbetaling af legatstøtte. Derudover sker der ved tildeling af legatstøtte, 
indberetning af denne til offentlige myndigheder for afklaring af skattemæssige forhold.  

Legatet videregiver desuden personoplysninger til Legatets administrator, tredjepartstjenesteudbydere og 
partnere, der leverer databehandlingstjenester til Legatet i henhold til databehandleraftale.  

Legatet overfører ikke personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS).  

 
Opbevaring og sletning af ansøgernes personoplysninger  

For så vidt angår de ansøgere, der opnår støtte, opbevarer vi ansøgernes personoplysninger i op til 5 år fra året 
for udbetaling af legatstøtte. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 
år fra året efter vores modtagelse af ansøgningen. Dog opbevares almindelige personoplysninger, fødselsdato 
samt familietilhørsforhold som en del af oversigten over familiens medlemmer. 

 
Pligtmæssig information  

Vi er ikke i stand til at foretage behandlingen af ansøgningerne samt foretage udbetalinger af legatstøtte, hvis 
ansøgerne nægter at dele deres personoplysninger med os. Afgives de påkrævede personoplysninger ikke, eller 
modsætter ansøgerne sig behandling af disse, kan Legatets bestyrelse ikke behandle ansøgning om legat eller 
ophold på Legatets ejendom.  

 
Dine rettigheder  

Du har følgende generelle rettigheder:  



• ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger  

• ret til at modsætte dig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen af personoplysninger 
begrænset  

• ret til at modtage kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format 

(dataportabilitet)  

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du som 
ansøger f.eks. har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format i det konkrete 
tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.  

Du udøver dine rettigheder ved at skrive til Legatbestyrelsens kontaktperson for persondata:  

Malene Hammerich Abildstrøm 
E-mail: malene@hammerich.dk eller c/o Valdal Advokatfirma, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, telefon 
3538 5000.  
 
Vi svarer på alle anmodninger, som vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres 
databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Telefon 3319 3200, 
email: dt@datatilsynet.dk. www.datatilsynet.dk    

 
Brug af Legatets hjemmeside www.hammerich.dk  

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologi (i fællesskab betegnet “cookies”) som er nødvendig for 
hjemmesidens generelle funktioner (strengt nødvendige cookies). Da disse cookies er afgørende for at du kan 

bruge hjemmesiden, kan du ikke afvise dem, men du kan indstille eller ændre webbrowserens kontrolfunktioner 
til at acceptere eller afvise cookies. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du stadig benytte hjemmesiden, men 
visning af information kan være begrænset. Hvordan du kan afvise cookies via webbrowserens kontrolfunktioner 
afhænger af browseren, og derfor skal du gå ind på browserens hjælpemenu for at få flere oplysninger. 

 
Ændringer af persondatapolitikken 

Legatet forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik.    

Denne persondatapolitik er dateret 1. januar 2020 
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