
Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag 
 

Kategorier Oplysninger Behandlingsgrundlag 

Almindelige 
personoplysninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almindelige 
fortrolige 
personoplysninger: 

 

 

Stamoplysninger såsom 
navn, stilling, adresse, 
e-mail, telefonnummer, 
CV, eksamenspapirer, 
referencer og udtalelser.  
Oplysninger om og 
beskrivelse af projektet, 
budget for projektet og 
bankoplysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplysninger om CPR-
nummer og fotos.  

 

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler 
almindelige personoplysninger for at varetage en 
legitim interesse i at vurdere, hvorvidt det ansøgte 
projekt skal tildeles støtte, jf. forordningens art. 6, 
stk. 1, f. 

Opnår projektet støtte, behandler Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond endvidere almindelige 
personoplysninger, da det er nødvendigt for at 
opfylde en aftale (som fx udtrykt i 
bevillingsbrevet), eller forud for indgåelse af 
aftalen, jf. forordningens art. 6, stk. 1, b.  

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond opbevarer 
og offentliggør personoplysninger efter indhentet 
samtykke, jf. lovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.  

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler 
endvidere personoplysninger, hvis det er 
nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, 
som Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er 
underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, c. 

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler 
almindelige, fortrolige personoplysninger for at 
sikre en høj grad af sikkerhed i opbevaringen af 
ansøgningsmateriale (bruger-login med brug af 
NemID og dermed CPR-nummer). 

Såfremt du får tildelt en bevilling, behandler Aage 
og Johanne Louis-Hansens Fond endvidere 
almindelige, fortrolige personoplysninger, da 
Fonden har indberetningspligt til SKAT.  

Ved tildeling af støtte kan Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond desuden offentliggøre 
projektbilledmateriale for at skabe kendskab til 
Fondens bevillinger, jf. forordningens art. 6, stk. 1, 
b.   

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond opbevarer 
og offentliggør billedmateriale efter indhentet 
samtykke, jf. lovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1. 

 

Følsomme 
personoplysninger:  

 

Oplysninger om fx 
racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, 
religiøs eller filosofisk 
overbevisning eller 
fagforeningsmæssige 
tilhørsforhold, 
helbredsmæssige og 
seksuelle forhold  

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond ønsker som 
udgangspunkt ikke at modtage eller behandle 
følsomme personoplysninger. Vi beder derfor om, 
at sådanne oplysninger ikke tilgår Fonden.  

Hvis vi uden overbevisende grund modtager 
følsomme oplysninger, vil din ansøgning blive 
slettet umiddelbart efter modtagelsen. Vi vil i givet 
fald kontakte dig. Hvis der undtagelsesvist er 
grund til at informere Fonden om følsomme 
oplysninger, skal du udtrykkeligt gøre os 
opmærksom på dette i din ansøgning.  
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond behandler 
kun de personoplysninger, du har givet os, hvis vi 
har et udtrykkeligt samtykke hertil, jf. 
forordningens art. 9, stk.2, a. 

 


