
SAMSØ-FONDEN 

PRIVATLIVSPOLITIK 

Persondataforordning – de regler, der beskytter dine personlige oplysninger: 

Samsø-Fonden behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort 
fortæller dig, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi behandler dem, til hvilket formål 
og hvor længe vi opbevarer dem. Derudover informerer den dig om dine rettigheder i forbindelse 
med fondens registrering af dine data. 

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi: 
Du kan tilgå vores hjemmeside uden at oplyse om dine persondata, men for at kunne ansøge Samsø-
Fonden om støttebeløb, har vi brug for at registrere visse personoplysninger. Nogle oplysninger 
registreres og opbevares af hensyn til lovgivning. Vi behandler følgende personoplysninger 
afhængig af vores relation: 

1. Oplysninger om ansøgere: 
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, CPR.nr. og bankkontonummer, art af 
uddannelse inkl. semestertrin og valgt institution samt begrundelse for oppebæring af støtte. 

  
Alle oplysninger modtages direkte fra dig via mail eller korrespondance pr. brev. Vi indhenter ikke 
oplysninger fra tredjemand. 

Hvad er formålet med at behandle dine personoplysninger og hvor længe gemmer vi dem: 
Samsø-Fonden indsamler kun de oplysninger der er nødvendige for at kunne behandle fondsansøg-
ningerne i henhold til fundatsen. Vi bruger kun dine data til det formål de er indsamlet. 
Samsø-Fonden har brug for dine oplysninger for at kunne sende dig mail om støtte eller afslag, 
foretage selve udbetalingen af støtte. Telefonnummeret i forbindelse med behov for yderligere 
oplysninger. CPR.nr. er til brug for indberetning til SKAT. 
I henhold til bogføringsloven gemmes dine oplysninger i 5 år. De originale ansøgninger gemmes i 5 
år. 

Hvem videregiver vi din oplysninger til?   
Samsø-Fonden videregiver kun din oplysninger i kopieret papirform til fondens bestyrelse for 
behandling af ansøgningerne i en periode på ca. 10 dage, hvor fondsmedlemmerne pålægges at 
opbevare dokumenterne i aflåst sikkerhed frem til aflevering til sekretæren, der umiddelbart efter 
modtagelsen sørger for makulering af kopisættene.   

Samsø-Fonden videresælger aldrig din oplysninger til tredjemand. 

Sekretariat: Samsø Linien A/S, Strandbakkevej 2, 8305  Samsø – Telefon 87 92 17 02



SAMSØ-FONDEN 

Hvilke rettigheder har du? 
Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder: 

1. Du har ret til at vide, at Samsø-Fonden har oplysninger om dig. 
2. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Samsø-Fonden har om dig 
3. Du har ret til at bede Samsø-Fonden om at rette eller slette oplysninger, hvis du 

mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk.. Samsø-Fonden har pligt til at 
tage stilling til din anmodning. 

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål? 
Samsø-Fonden er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker flere informationer om vores behandling af dine persondata 
eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte fonden pr. mail eller pr. post. 

Samsø-Fonden  
Bestyrelsen 

Sekretariat: Samsø Linien A/S, Strandbakkevej 2, 8305  Samsø – Telefon 87 92 17 02

http://www.datatilsynet.dk

