PRIVATLIVSPOLITIK
1. INTRODUKTION
William Demant Fonden (“vi, “os” og ”vores”) respekterer og beskytter vores ansøgeres privatliv, og vi
er dedikerede til at være så transparente som muligt i vores behandling af personoplysninger.
Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive, hvordan og hvorfor vi indsamler, behandler og
opbevarer personoplysninger i forbindelse med, at du søger støtte hos os.
2. HVEM ER VI
Idet vi behandler dine personoplysninger samt fastsætter behandlingsformålet, -metoden m.m., er vi
dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 7.
Du kan kontakte os ved at bruge følgende kontaktoplysninger:
William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tel: 3917 7100
E-mail: fonden@williamdemant.com
3. PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER
For at søge om støtte skal du som minimum informere os om følgende personoplysninger:
•
•
•
•
•

Kontaktinformation (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
Fødselsdato
Digitalt ID
CV og ansøgning
CPR-nr.

Hvis vi beslutter os for at imødekomme din ansøgning, vil vi ligeledes indsamle dine bankoplysninger.
Vi fraråder, at du vedlægger personfølsomme oplysninger i din ansøgning, da sådanne oplysninger ikke
er relevante for vores vurdering af, om du er egnet til at modtage støtte.
4. FORMÅLET MED, AT VI INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af følgende formål:
• For at vurdere, om du er egnet til at modtage støtte fra os
• For at verificere din identitet, når du søger om støtte
• For at leve op til retlige forpligtelser, vi er underlagt
5. VORES JURIDISKE GRUNDLAG FOR AT BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER
Vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på følgende juridiske grundlag:
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5.1 Vores legitime interesser
Vores legitime interesser i at behandle de personoplysninger, du frivilligt har oplyst os om som del
af din ansøgning, går forud for eventuelle modstående interesser du måtte have. På denne
baggrund baserer vi vores behandling af personoplysninger angivet i din ansøgning på vores
legitime interesser i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
5.2 Dit samtykke
Forud for vores beslutning om, hvorvidt vi vil imødekomme din ansøgning, indsamler vi dit CPR-nr.
I dette tilfælde baserer vi vores behandling på dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
5.3 Vores retlige forpligtelser
Vi er underlagt retlige forpligtelser såsom bogføringsloven. Derfor vil i en vis grad basere vores
behandling af personoplysninger på vores retlige forpligtelser i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
6. HVORDAN DELER VI PERSONOPLYSNINGER
Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine personoplysninger til
tredjeparter undtagen som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor
oplysningerne indsamles.
Hvis det vurderes at være nødvendigt, eller vi er underlagt en retlig forpligtelse, vil vi dele
personoplysninger med tredjeparter. Dette kan f.eks. dreje sig om:
• Leverandører, serviceudbydere og/eller -partnere
• Offentlige myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen og SKAT
I overensstemmelse med vores legitime formål med at indsamle dine personoplysninger kan det
ligeledes være, at vi deler oplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant Group. Se
organisationsoversigten i den seneste årsberetning for at se, hvilke selskaber der er en del af Demant
Group. Du kan finde den seneste årsberetning på www.demant.com.
7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE
Med henblik på at kunne opfylde formålet med behandlingen af dine personoplysninger, vil vi, i det
omfang det er nødvendigt, dele dine oplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant Group og
ikketilknyttede selskaber, der har sæde udenfor EU/EØS.
Hvis vi behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige,
tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i de
relevante databeskyttelsesregler og bl.a. sikre beskyttelse af dine rettigheder som datasubjekt. Hvor
det er nødvendigt, vil overførslen af personoplysninger være baseret på Europa-Kommissionens
standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har vurderet yder en tilstrækkelig garanti
for beskyttelse af privatlivet, grundlæggende rettigheder og friheder såvel som udøvelse af de
tilknyttede rettigheder.
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8. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER
Vi vil slette dine personoplysninger i følgende tilfælde:
• Hvis du tilbagetrækker dit samtykke (kun i det omfang vores behandling ikke er baseret på en retlig
forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode).
• Hvis vi ikke længere har en tilstrækkelig legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger, dvs.
når opbevaringen af oplysningerne ikke længere er nødvendig for at opfylde formålet med
indsamlingen af disse. Det vil f.eks. være tilfældet under følgende omstændigheder:
o Hvis du ikke har besluttet dig for, om du vil indsende din ansøgning tre måneder efter, du har
oprettet et udkast til en ansøgning i vores ansøgningsportal, vil dit udkast og
personoplysningerne indeholdt heri automatisk blive slettet.
o Hvis vi beslutter os for at afslå din ansøgning, vil din ansøgning og størstedelen af
personoplysningerne indeholdt heri automatisk blive anonymiseret. Vi vil imidlertid opbevare
nogle oplysninger op til et seks måneder efter, du oprettede ansøgningen i ansøgningsportalen,
for at sikre, at vi ikke på et senere tidspunkt behandler en ny ansøgning fra dig til samme
støtteformål.
• Hvis vi ikke længere er underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger (f.eks.
er vi i henhold til bogføringslovens § 10, stk. 1, underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare visse
oplysninger i en periode på fem år, hvis vi beslutter os for at imødekomme din ansøgning).
Hvis du ønsker at modtage mere detaljerede oplysninger om vores opbevaringspolitik, kan du kontakte
os ved at gøre brug af kontaktoplysningerne i afsnit 2 ovenfor.
9. DINE RETTIGHEDER
Som følge af vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at udøve en række rettigheder.
Dine rettigheder omfatter:
•
•
•
•
•
•

Retten til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger
Retten til at få berigtiget urigtige personoplysninger
Retten til at få slettet dine personoplysninger
Retten til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger
Retten til dataportabilitet
Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Disse rettigheder kan imidlertid være underlagt betingelser og/eller undtagelser, f.eks. for at beskytte
andres privatliv, forretningshemmeligheder, immaterielrettigheder eller for at overholde retlige
forpligtelser.
Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at gøre brug af
kontaktoplysningerne i afsnit 2 ovenfor.
10. RETTEN TIL AT TILBAGETRÆKKE DIT SAMTYKKE
Under de omstændigheder, hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit
samtykke, har du retten til at tilbagetrække dit samtykke.
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, der
fremgår af afsnit 2 ovenfor.
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11. RETTEN TIL AT INDGIVE EN KLAGE
Hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller forespørgsler til, hvordan vi behandler dine
personoplysninger, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysninger i afsnit 2 ovenfor.
Hvis du imidlertid stadig er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du retten
til at indgive en klage til Datatilsynet. Tilsynet kan kontaktes ved at gøre brug af følgende
kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
12. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi vil fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version på
www.williamdemantfonden.dk.
Denne privatlivspolitik blev opdateret den 13. august 2020.
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