Samtykke til behandling af personoplysninger ved ansøgning til Max Sørensens Mindefond
Du har indsendt en ansøgning om en legatportion til Max Sørensens Mindefond. For at mindefonden kan
behandle din ansøgning, skal du underskrive denne erklæring om samtykke.
Ved at underskrive denne erklæring giver du samtykke til, at vi kan behandle følgende oplysninger
om dig med det formål at tage stilling til din ansøgning:
•
•
•

Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, e-mail)
De oplysninger, som du selv har anført i din ansøgning
De oplysninger, som fremgår af bilag til ansøgningen

Ved at underskrive erklæringen giver du samtidig samtykke til, at vi – hvis du modtager en
legatportion – kan behandle følgende oplysninger om dig med det formål at påse, at legatportionen
anvendes i overensstemmelse med betingelserne for modtagelse af legatportionen, og med det
formål at overholde legatets forpligtelser efter regnskabslovgivningen (herunder bogføringsloven) og
skattelovgivningen (herunder indberetningsloven og skattekontrolloven):
•
•
•
•
•

Kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, e-mail)
De oplysninger, du har anført i din ansøgning
De oplysninger, som fremgår af bilag til ansøgningen
Kontonummer
Cpr-nummer

Det er professor dr. jur. Max Sørensens Mindefond, CVR-nummer 17823884, c/o Vestre Landsret,
Asmildklostervej 21, 8800 Viborg, der er dataansvarlig for behandlingen af de nævnte oplysninger.
Erklæringen indsendes sammen med ansøgningen, gerne i scannet form. I modsat fald vil du blive bedt om
at indsende erklæringen. Underskriver du herefter ikke erklæringen og indsender den inden for 1 uge fra
modtagelsen af erklæringen, vil vi tage dette som udtryk for, at du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger
om dig, og vi vil derfor slette din ansøgning og alle oplysninger om dig, som vi har modtaget i forbindelse
med ansøgningen.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke kan ske ved henvendelse til
fondens sekretær, e-mail: info@max-soerensens-mindefond.dk. Kvittering for tilbagekaldelsen sker ved, at
Max Sørensens Mindefond udleverer den originale samtykkeerklæring. Max Sørensens Mindefond er
berettiget til at opbevare kopi af den tilbagekaldte samtykkeerklæring med underskrifter for
tilbagekaldelse.
Hvis du har modtaget en legatportion, kan legatet dog fortsat behandle alle eller visse oplysninger af
hensyn til de formål, som er nævnt ovenfor, under henvisning til andre regler om lovligt
behandlingsgrundlag i GDPR og databeskyttelsesloven, eksempelvis krav efter skattelovgivningen eller
for at opfylde en retlig forpligtelse.
Dato: ______________
Underskrift: ________________________
For- og efternavn: ________________________

