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PERSONDATAPOLITIK - BERGIAFONDEN 

 

 

1. Dataansvarlig og formål  

1.1. Bergiafonden, CVR-nr. 15135077, c/o Nyborg og Rørdam advokatfirma, Store 

Kongensgade 77, 1264 København K, www.Bergiafonden.dk, er dataansvarlig. 

Nyborg & Rørdam Advokatfirma P/S, CVR-nr. 35471197, Store Kongensgade 

77, 1264 København K, www.nrlaw.dk, er også dataansvarlig. Spørgsmål om 

persondatabehandling kan rettes til e-mail: privacy@nrlaw.dk eller tlf. 33 

12 45 40. 

1.2. Formålet med behandlingen af personoplysninger er håndtering og vurdering af 

legatansøgninger mv. inden for Bergiafondens vedtægtsbestemte formål. Ber-

giafonden og Nyborg og Rørdams arbejde består bl.a. i vurdering af legatan-

søgninger, forberedelse til bestyrelsesmøder, indstilling af ansøgningerne til be-

styrelsen, formueadministration, herunder kontakt til banker og til revisor, kon-

takt til legatansøgere, udbetaling af legater og af honorarer til bestyrelse, revi-

sor samt administrator m.fl. 

1.3. Derudover behandles personoplysninger til administrative og andre interne 

formål for Bergiafonden, herunder til brug for dokumentation overfor myndig-

heder, bogføring, statistik, oversigter over uddelinger mv.  

 

2. Generelt om behandlingen af personoplysninger 

2.1. Til opfyldelse af formålet behandler vi følgende kategorier af personoplysninger, 

som legatansøgerne eller andre registrerede selv oplyser: 

 Navn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 

 Billeder 

 Økonomiske oplysninger om det ansøgte projekt 

 Uddannelse 

 Ansættelsesforhold og projekter 
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2.2. Vi behandler CPR-nummer og lignende identitetsoplysninger, samt bankkonto-

numre, hvor det følger af lov, eller hvor behandling er nødvendig for at vareta-

ge ansøgerens interesser, herunder for at foretage udbetalinger af legater og 

honorarer. 

2.3. Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Til opfyldelse 

heraf giver vi denne orientering. Vi opfylder desuden løbende oplysningspligten 

i forbindelse med administrationen, herunder ved orientering om udbetalinger. 

I øvrigt giver vi informationen, hvor vi skønner det formålstjenligt. 

2.4. Oplysningspligten kan være begrænset af lov, vores tavshedspligt, hvis gen-

nemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig indsats, f.eks. i forhold til de 

midler som Bergiafonden har til rådighed til administrative omkostninger, hvis 

formålet vil forspildes, eller hvis afgørende hensyn til ansøgere, øvrige registre-

rede eller det offentliges interesser taler imod.   

2.5. Vi kommunikerer primært via telefon og e-mail. Vi kommunikerer via alminde-

lig (ukrypteret) e-mail, når vi sender og modtager e-mails, dokumenter og an-

det materiale som led i den almindelige sagsbehandling.  

2.6. Vi forsøger i videst muligt omfang at minimere behandling af CPR-nummer, 

fortrolige og følsomme oplysninger, herunder i forbindelse med e-

mailkorrespondance, og vi ønsker kun at modtage sådanne oplysninger, hvis vi 

udtrykkeligt har bedt herom, og hvis de fremsendes på en sikker måde, det vil 

sige pr. krypteret e-mail, post eller tilsvarende. Uopfordrede ansøgninger 

med videre, som indeholder personfølsomme oplysninger, og som 

fremsendes pr. ukrypteret mail, vil blive slettet, og vil ikke blive be-

handlet. 

2.7. Når vi beder om fremsendelse af personfølsomme oplysninger, vil vi samtidigt 

angive metoder for sikker fremsendelse, såsom krypteret mail, post, og over-

bringelse. 

3. Retsgrundlaget for vores behandling 

3.1. For legatansøgere og andre registrerede sker behandlingen af personoplysnin-

ger grundlag af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 

6.1.f. Den legitime interesse, der forfølges, er for at kunne kommunikere med 

ansøgere og andre registrerede, til det i pkt. 2.4 nævnte formål og til vurdering 

af de indkomne ansøgninger i forhold til Bergiafondens vedtægtsbestemmelser 

samt administrationen af udbetalinger fra Bergiafonden. 
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3.2. Det retlige grundlag for behandling af CPR-nummer er databeskyttelseslovens 

§ 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da Bergiafonden enten selv eller via banker 

skal indberette udbetalingerne til SKAT. Også Bergiafondens banker kan være 

berettigede til at modtage personoplysningerne. 

3.3. Hvis vores behandling udelukkende finder sted på grundlag af dit samtykke, vil 

du kunne trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden. Det gælder 

særlig i relation til de personoplysninger du giver os og Fondene i eller i tilknyt-

ning til en ansøgning om støtte. Samtykke i øvrigt kan på samme måde tilba-

gekaldes. I nogle tilfælde kan der være hjemmel til, at vi kan forsætte behand-

lingen på andet retligt grundlag.  

 

4. Hvorfra modtager/indhenter vi personoplysningerne 

4.1. Hovedparten af personoplysningerne modtager vi som altovervejende hovedre-

gel uopfordret fra de registrerede, herunder ansøgerne selv. Vi kan i særlige til-

fælde indhente referencer, dokumentation mv. hos tredjemand. I så fald giver 

vi besked herom. 

 

5. Modtagere 

5.1. Bergiafonden og Nyborg & Rørdam videregiver ikke personoplysninger til tred-

jemand udover i fornødent omfang til Bergiafondens banker, til SKAT og even-

tuelle andre berettigede myndigheder, herunder Civilstyrelsen. Det retlige 

grundlag kan tillige være persondataforordningens artikel 6.1.c (retlig forplig-

telse). Internt har Bergiafondens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og øvrigt 

personale adgang til oplysninger i relevant omfang. Hvis administrationen 

overgår til en anden administrator, vil relevante personoplysninger dog blive 

overgivet til den nye administrator. 

5.2. Personoplysninger overføres alene til lande uden for EU/EØS, i det omfang vi 

har et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, eller hvis vi har et andet 

overførselsgrundlag efter persondataforordningens art. 49 eller anden lovgiv-

ning. 
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6. Rettigheder, herunder klagemulighed og sletning 

6.1. Efter persondataforordningen har du en række rettigheder vedrørende de per-

sonoplysninger, vi behandler om dig, herunder ret til indsigt, berigtigelse og 

sletning, hvis der ikke konkret gælder undtagelser hertil.   

6.2. Oplysningspligt 

6.2.1. Vi opfylder vores oplysningspligt overfor den registrerede ved denne per-

sondatapolitik.  

 

6.2.2. Under behandlingen opfylder vi endvidere vores oplysningspligt i forbin-

delse med den løbende kommunikation. Nyborg og Rørdams tavshedspligt 

og databeskyttelsesreglerne kan dog have til konsekvens, at der er undta-

gelser til vores oplysningspligt, jf. nedenfor. 

 

6.2.3. Hvis vi som led i sagens behandling modtager personoplysninger om an-

dre end ansøgeren, informerer vi snarest muligt den/de registrerede herom, 

medmindre vi er undtaget fra oplysningspligten efter Databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 14, stk. 5, og/eller Databeskyttelseslovens § 22, f.eks. 

som følge af vores lovbestemte tavshedspligt, eller såfremt den registrere-

des interesser findes at burde vige for afgørende hensyn til klientens eller 

andres interesser.  

 

6.3. Øvrige rettigheder 

 

Som registreret har du endvidere følgende rettigheder: 

 

6.3.1. Du kan anmode Nyborg & Rørdam og Bergiafonden om indsigt i og berig-

tigelse eller sletning af dine personoplysninger,  

 

6.3.2. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine per-

sonoplysninger tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil have virkning for 

vores fremtidige behandling af de relevante personoplysninger,  

 

6.3.3. Du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og kræve at 

få behandlingen heraf begrænset, 

 

6.3.4. Du har ret til at modtage personoplysninger, som du selv har givet til os, i 

et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabi-
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litet), 

 

6.3.5. I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige be-

handling af dine personoplysninger. Du har dog altid en ubetinget ret til at 

modsætte dig direkte markedsføring. 

 

6.3.6. Der kan konkret være begrænsninger i din adgang til at udnytte rettighe-

derne nævnt i pkt. 6.1.2. Hvis du som registreret ønsker at gøre brug af 

dine rettigheder fremgår vores kontaktoplysninger under pkt. 1.1.  

 

6.4. Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Bor-

gergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk. 

6.5. Nyborg & Rørdam og Bergiafonden opbevarer de beskrevne personoplysninger, 

så længe det er nødvendigt. For legatansøgere og personer med lønnede funk-

tioner i Bergiafonden, opbevares personoplysningerne i minimum fem år fra ud-

løbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogfø-

ringsloven, krav til indberetning til SKAT, Civilstyrelsen og eventuelle andre be-

rettigede myndigheder. 

6.6. Ikke imødekomne ansøgninger makuleres umiddelbart efter det bestyrelsesmø-

de, hvor der er truffet beslutning om uddeling og senest efter 30 dage. Ansøg-

ninger, der ikke opfylder Bergiafondens formålsbestemmelser, kan makuleres 

på et tidligere tidspunkt. 

 

7. Sikkerhed 

7.1. Vi har truffet relevante fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforan-

staltninger. For nærmere uddybning henvises til vores persondatapolitik. 

Fondsansøgninger, der foreligger i papirformat hos fonden, hos Nyborg & Rør-

dam, eller hos bestyrelsesmedlemmerne, opbevares sikkert.   

 

 


