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Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond 

SAMTYKKEERKLÆRING FOR ANSØGERE 

 

1. Afgivelse og registrering af personoplysninger i forbindelse med en ansøgning  

I forbindelse med indsendelse af ansøgninger til Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond vil 

de oplysninger, som du afgiver til Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond, blive registreret og 

behandlet af Lungeforeningen, der er administrator og forretningsfører for de to fonde.  

De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til Børnelungefonden og Danmarks 

Lungeforenings Fond, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer 

(dog først ved bevilling af støtte), arbejdsplads, samt CV. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra andre 

kilder.  

 

2. Formål med behandlingen  

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere din ansøgning om støtte fra en af de 

to fonde.  Såfremt dit/jeres projekt tildeles støtte, vil de personoplysninger, som er anført under punkt 3 

nedenfor, indgå i Børnelungefondens og Danmarks Lungeforenings Fonds fortegnelse over støttede 

projekter.  Formålet med denne behandling er dels at skabe en fortegnelse/bibliografi over støttede 

projekter, så fremtidige ansøgere og andre interessenter har mulighed for at få indblik i, hvilke projekter 

der er tildelt støtte. Dels har den fortsatte behandling et statistisk formål derved, at Børnelungefonden og 

Danmarks Lungeforenings Fond har behov for at have et overblik over, hvilke projekter der tildeles støtte.  

Såfremt jeres projekt ikke tildeles støtte, vil de personoplysninger, der er anført under punkt 3 nedenfor, 

indgå i fondenes interne fortegnelse over modtagne ansøgninger.  

 

3. Slettepolitik. Hvor længe opbevarer vi data? 

De personoplysninger, som du afgiver til Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond, vil som 

minimum blive opbevaret, indtil der er truffet en afgørelse om din ansøgning og derefter på baggrund af 

følgende kriterier:  

a) Hvis du bliver tildelt støtte  

Såfremt Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond beslutter at tildele støtte efter din 

ansøgning, vil oplysninger om navn, projekttitel og eventuelt ansættelsessted (på ansøgningstidspunktet) 

blive opbevaret i Børnelungefondens og Danmarks Lungeforenings Fonds fortegnelse over støttede 

projekter. Denne liste er offentligt tilgængelig på Lungeforeningens hjemmeside.  

Oplysningerne vil blive opbevaret, så længe det er relevant under hensyn til den samfundsmæssige og 

forskningsmæssige interesse i at oplysningerne er tilgængelige. Alle øvrige oplysninger (navn, CPR-nummer, 

adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CV) bliver opbevaret, så længe Lungeforeningen på vegne af 

de to fonde og revisionen finder det nødvendigt med henblik på, at oplysningerne kan indgå i de to fondes 

interne oversigt over modtagne ansøgninger samt navnlig de støttede formål.  
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b) Hvis du ikke bliver tildelt støtte  

Hvis Børnelungefonden eller Danmarks Lungeforenings Fond beslutter ikke at tildele støtte på baggrund af 

din ansøgning, vil oplysninger om din titel, navn, projekttitel og eventuelt ansættelsessted blive opbevaret i 

Børnelungefondens og Danmarks Lungeforenings Fonds interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. 

Alle øvrige oplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail og eventuelt CV), som du har afgivet til 

Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond i forbindelse med din ansøgning, vil blive slettet, så 

hurtigt som muligt efter, at der er truffet afgørelse om din ansøgning og under alle omstændigheder inden 

for seks måneder efter at beslutningen om tildeling af støtte er truffet.  

 

4.  Dine rettigheder  

Du har ret til at bede om indsigt i, samt få korrigeret eller slettet personoplysninger, som 

Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond har om dig. Du skal blot henvende dig til 

Lungeforeningen via nedenstående kontaktoplysninger. Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode 

om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, samt til at gøre indsigelse mod 

Børnelungefondens og Danmarks Lungeforenings Fonds behandling af dine personoplysninger.  

Endelig har du ret til at gøre brug af retten til dataportabilitet, hvorved du på anmodning til 

Lungeforeningen vil få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format. Du kan til enhver 

tid klage over Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fonds behandling af dine personoplysninger 

til Datatilsynet, hvis du er uenig i den. Denne rettighed gælder ikke vores afgørelse med hensyn til tildeling 

af støtte.  

 

5. Dataansvarlig  

Dataansvarlig i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er på vegne af de to fonde 

Lungeforeningen (CVR nr. 20 61 59 15) adresse Strandboulevarden 49B, 2100 København Ø.  

 

6. Retsgrundlaget for behandlingen  

Dine personoplysninger behandles delvist på baggrund af det samtykke, som du kan afgive nedenfor, 

delvist på baggrund af Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fonds berettigede interesse i at 

behandle oplysninger om modtagne ansøgninger samt støttede projekter, jf. persondataforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).  

Samtykke nedenfor indhentes for god ordens skyld, da Børnelungefondens og Danmarks Lungeforenings 

Fonds behandling af personoplysninger som det klare udgangspunkt kan baseres på interesseafvejnings-

reglen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom til 

Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond per e-mail til hhv. blf@lunge.dk og fond@lunge.dk, 

men du skal være opmærksom på, at dette påvirker vores mulighed for at vurdere din ansøgning med 

henblik på støtte.  
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Samtykke  

Jeg samtykker hermed til, at Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond må behandle mine 

personoplysninger i overensstemmelse med ovenfor nævnte formål, herunder at I må gøre oplysningerne 

tilgængelige for omverdenen i deres fortegnelse over støttede formål, som kan ses på Lungeforeningens 

hjemmeside.  

Mit samtykke omfatter eventuel benyttelse af billeder og film, hvor jeg er på, til brug for markedsføring på 

fondenes hjemmeside og på sociale medier, herunder Facebook, Linkedin, Vimeo og Twitter. Billederne kan 

både være portræt- og situationsbilleder.  

Jeg samtykker hermed til – i tilfælde af at min/vores ansøgning ydes støtte – at Børnelungefonden og 

Danmarks Lungeforenings Fond må benytte billeder, hvor jeg er på, i fondenes årsskrift eller andet trykt 

profilmateriale i forbindelse med omtalt ydet støtte.  

Hvis ansøgningen indeholder CV eller andre personoplysninger vedrørende eksterne projektmedarbejdere:  

Jeg tilkendegiver, at jeg har givet den/de eksterne projektmedarbejdere, som er tilknyttet ansøgningen 

oplysningerne i denne erklæring om Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fonds behandling af 

deres personoplysninger. 

 

 

____________________________  _______________________________ 

Ansøgers underskrift  Ansøgers navn med blokbogstaver 

  

Dato: _________________ 

 

 


