
I henhold til databeskyttelsesforordningen skal du 
som privatperson have oplyst, hvordan Fonden 
(”Fonden”) indsamler og anvender dine person
oplysninger, når du er i kontakt med os. Det kan fx 
være, når du besøger Sydbanks hjemmeside (her
efter ”Hjemmesiden”) eller fremsender en ansøg
ning til Fonden.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine 
personoplysninger, kan du kontakte fondsadmini
strationen ved Anne Lise Beck Andersen, anba@
sydbank.dk eller Dorthe Svendsen dorthe.svend
sen@sydbank.dk. 

Indsamling af dine personoplysninger
Fonden indsamler personoplysninger om dig på 
følgende måder:

• ved brug af cookies på Hjemmesiden   
(se mere herom i det nedenstående), 

• ved at du selv afgiver dine personoplysninger, 
når du fremsender en ansøgning til Fonden,

• for så vidt angår rejselegater ved oplysninger  
fra dit uddannelsessted, eller

• ved at du på anden måde er i kontakt med  
Fonden eller Fondsadministratoren.

Hvilke personoplysninger behandles om dig
I forbindelse med ovenstående kan Fonden blandt 
andet indsamle følgende personoplysninger om 
dig:

Når du besøger vores Hjemmeside:
• din IPadresse, oplysninger om dit styresystem 

på computeren, din mobile enhed, den valgte  
internetbrowser og dine onlineaktiviteter på 
Hjemmesiden. 

Når du fremsender en ansøgning til Fonden:
• Almindelige personoplysninger: kontaktoplys

ninger, f.eks. fornavn, efternavn, email adresse, 
dit CPRnummer eller CVRnummer og andre al
mindelige personoplysninger, som fremgår af 
din ansøgning.

• Følsomme personoplysninger: Fonden behand
ler ikke følsomme personoplysninger om dig.

Formålene med behandlingen    
af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af dine personoplys
ninger er at kunne behandle din ansøgning til 
Fonden og eventuelt at kunne udbetale fondsmid
ler. For så vidt angår rejselegaterne er formålet at 
kunne uddele legatet til den, der indstilles af ud
dannelsesstedet. Dit CPRnummer eller CVR
nummer anvendes til at foretage korrekt udbeta
ling af fondsmidlerne.

Herudover er formålet med behandlingen af dine 
personoplysninger også at give dig den bedste 
oplevelse, når du besøger Hjemmesiden, herunder 
ved optimere Hjemmesidens funktioner og ind
samle statistik om besøgende.    

Retsgrundlaget for behandlingen    
af dine personoplysninger
Fonden kan behandle dine personoplysninger, 
hvis du har givet dit samtykke hertil, når du frem
sender din ansøgning til Fonden, jf. databeskyttel
sesforordningens art. 6, stk. 1 (a) og art. 9, stk. 2 (a).

Fonden kan herudover behandle personoplysnin
ger indsamlet via Hjemmesiden for at forfølge en 
legitim interesse, i det omfang en sådan interesse 
vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke 
sker behandling af dine personoplysninger, jf. da
tabeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 (f). En le
gitim interesse for Fonden kan f.eks. være ønsket 
om at uddele rejselegater til indstillede elever, for
bedring af Hjemmesiden eller efterfølgende opbe
varing af din ansøgning til brug for dokumentation.

Modtagere af dine personoplysninger
Fonden er sammen med Sydbank A/S dataansvar
lig for den behandling af persondata, som finder 
sted i Fonden og i Fondsadministrationen. Det er 
Fondsadministrationen, som administrerer og 
håndterer ansøgninger til Fonden og udfører an
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dre konkrete sagsbehandlingsopgaver. Fondsad
ministrationen har derfor adgang til dine person
oplysninger og kan i et vist omfang anvende disse 
til egne formål.

Fonden kan endvidere videregive dine personop
lysninger til offentlige myndigheder, såsom SKAT. 

Periode for opbevaringen    
af dine personoplysninger
Fonden behandler dine personoplysninger, så 
længe det er nødvendigt for at opfylde de oven
nævnte formål, herunder så længe vi behandler 
din ansøgning. Eventuel yderligere opbevaring 
kan finde sted, hvis dette er påkrævet af lovgivnin
gen eller nødvendigt af dokumentationshensyn. 

Dine rettigheder
Fonden har iagttaget og gennemført passende 
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt
ninger for at beskytte dine personoplysninger 
samt for at sikre dine rettigheder som den regi
strerede. 

Du har først og fremmest ret til at anmode om at 
få indsigt i de personoplysninger, som Fonden be
handler om dig. Herudover har du ret til at få dine 
personoplysninger berigtiget, slettet eller få be
grænset brugen af disse. Du har endvidere ret til 
gøre indsigelse mod behandlingen af dine person
oplysninger. Under særlige omstændigheder har 
du ret til dataportabilitet. Når Fonden behandler 
dine personoplysninger på baggrund af et sam
tykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit 
samtykke.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de 
registreredes rettigheder, som findes på Datatilsy
nets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Klage
Hvis du ønsker at klage over Fondens behandling 
af dine personoplysninger, kan du rette henven
delse til Fondsadministrationen via mailadresser
ne øverst i dette dokument. Hvis Fonden ikke be
handler din klage til din tilfredsstillelse, kan du 
også vælge at rette henvendelse til Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatil
synet.dk, tlf. nr. 33 19 32 00. 

Det bemærkes, at du ikke kan klage over Fondens 
afgørelse omkring bevilling af fondsmidler.
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