PRIVATLIVSPOLITIK
Af denne privatlivspolitik fremgår, hvordan Aubertins Familielegat (legatet) håndterer de
personoplysninger, som Aubertins Familielegat kommer i besiddelse af i forbindelse med sine
fondsaktiviteter.

1.DATAANSVARLIG
Aubertins Familielegat er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Aubertins Familielegat:
Tømmerhandler W.F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin, født Langes Legat
Cvr. nr. 15363819
c/o Lundsgaard & Partnere
Grønningen 25
1270 København K
ae@lundsgaardpartnere.dk
Telefon: +45 70 232 236

2.FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Aubertins Familielegat behandler primært personoplysninger om personer, som nedstammer fra
legatets navngivere, eller som har været gift med en af disses descendenter.Aubertins
Familielegat behandler sekundært personoplysninger fra andre ansøgere, end personer som
nedstammer fra legatets navngivere, eller som har været gift med en af disses descendenter.
Behandlingen sker med følgende formål:
- at føre stamtræ over personer der nedstammer fra legatets navngivere, eller som har været gift
med en af disses descendenter,
- at kunne vurdere hvorvidt ansøgere til legatet er berettiget til at modtage støtte, jf. legatets
vedtægter § 2 og
- at drive udlejning af legatets faste ejendom.
Behandling af personoplysninger til ovenstående formål sker med hjemmel
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, samt databeskyttelseslovens §11.
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Oplysninger til brug for vedligeholdelse af Aubertin-familiens stamtræ opbevares som
udgangspunkt for evig tid.
Ansøgninger til legatet som afvises slettes umiddelbart herefter, mens ansøgninger der
godkendes opbevares i 5 år. Hvisansøger er lejer i legatets faste ejendomopbevaresdisse i op til 5
årherefter,jf. bogføringsloven.

3.OVERFØRSEL OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Legatet benytter en række eksterne virksomheder, som behandler personoplysninger på vore
vegne. Disse virksomheder fungerer som databehandlere for legatet. Fælles for alle vore
databehandlere gælder, at vi har indgået databehandleraftaler med dem, hvilket sikrer, at legatets
krav til beskyttelse af personoplysninger opretholdes.
Legatet anvender primært databehandlere, som ligger inden for EU/EØS, for at undgå at
personoplysninger overføres til usikre tredjelande.

4. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
- Retten til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
- Retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen
begrænset.
- Retten til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger til brug for
direktemarkedsføring.
- Retten til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er
baseret på dit samtykke.
- Retten til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
- Retten til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Hvis du vil gøre en af dine rettigheder gældende, skal du rette henvendelse via e-mail til legatets
administrator på ae@lundsgaardpartnere.dk

5. KLAGE OVER BEHANDLING AF OPLYSNINGER
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du klage til os.
Du kan desuden klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
eller dt@datatilsynet.dk

