Samtykke til behandling af din ansøgning
Version 2.0, opdateret den 7. marts 2019
Når du accepterer denne samtykkeerklæring, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Ny
Carlsbergfondet (herefter ”dataansvarlig” eller ”vi”) kan indsamle og behandle dine personoplysninger,
som du måtte afgive i forbindelse med din ansøgning, for at
1) vurdere om Ny Carlsbergfondet vil yde donation til det ansøgte formål
2) vi kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i Ny
Carlsbergfondet, eller som konsulteres som led i behandling af ansøgningen
Hvilke oplysninger?
• Stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
• Oplysninger om og beskrivelse af projektet/formålet, budget for projektet, stillingsbetegnelse.
• Relevante oplysninger, som du i øvrigt afgiver i ansøgningen.
Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til behandling af ovenstående oplysninger, hvis du vil
have din ansøgning behandlet og vurderet. Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen, kan vi ikke
behandle din ansøgning om donation.
Samtykkets varighed
Samtykket er gældende fra dags dato og indtil vi har behandlet ansøgningen.
Når vi har behandlet ansøgningen, vil dine personoplysninger blive behandlet på andre grundlag. Du kan
læse mere om dette i vores databeskyttelsespolitik, som du finder her: https://www.nycarlsbergfondet.dk/da/ansogning/vejledning
Hvis du modtager donation fra fonden
Såfremt du modtager donation fra os, behandles dine personoplysninger på øvrige grundlag end dit
samtykke. Du kan læse mere om dette i vores databeskyttelsespolitik, som du kan finde her:
https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/ansogning/vejledning
Særligt om offentliggørelse af dine personoplysninger
Hvis du modtager donation fra os, skal du være opmærksom på, at visse almindelige oplysninger kan
offentliggøres uden dit samtykke. I den forbindelse kan vi offentliggøre almindelige
personoplysninger såsom navn og stillingsbetegnelse, samt beløb på donationen og øvrig beskrivelse af
projektet. Formålet med offentliggørelsen er dels at omtale, hvad vi i fonden støtter, og dels omtale af dit
projekt. Denne offentliggørelse behandles på et andet grundlag end dit samtykke, jf. forordningens art. 6,
stk. 1, litra. f. (interesseafvejning) og art. 6, stk. 1, litra. b. (nødvendig for at opfylde en aftale).
Du kan læse mere om dette i vores databeskyttelsespolitik, som du kan finde her: https://www.nycarlsbergfondet.dk/da/ansogning/vejledning
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarlige, Ny Carlsbergfondet, CVR-nr.
54065418, beliggende Brolæggerstræde 5, 1211 København K, Danmark. Samtykkeerklæringen kan
tilbagekaldes ved at kontakte Nina Schmidt-Petersen på telefon 44 22 58 80 eller via e-mail nsp@ncf.dk.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du kan kontakte Ny Carlsbergfondet og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du
kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet,
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behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan
du kontakte os.
(Udtrykkeligt) samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra. a og art. 9, stk. 1, litra f.
Ved at acceptere samtykkeerklæringen, giver du samtykke til:
- at vi kan behandle ansøgningen – herunder afgivne personoplysninger – til brug for at vurdere, om
fondet vil støtte det ansøgte formål.
- at vi kan dele ansøgningen, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i Ny Carlsbergfondet, eller som
konsulteres som led i behandlingen af ansøgningen.
Såfremt du modtager donation fra fonden, er du indforstået med, at visse almindelige personoplysninger
kan offentliggøres uden dit samtykke.
Såfremt du indsender ansøgning til fonden på andres vegne, er du ansvarlig for at sikre, at ovenstående
oplysninger er givet til alle medansøgere og at de har givet samtykke til behandling af deres
personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående vilkår.
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