Samtykkeerklæring
Du bekræfter ved klik på denne erklæring, at du giver samtykke til, at Augustinus Fonden indsamler,
registrerer og behandler personoplysninger om dig, når du søger om støtte eller tilskud fra Augustinus
Fonden.
Augustinus Fonden må indsamle, registrere og behandle følgende oplysninger om dig:
navn
adresse
CPR-nummer
e-mail
telefonnummer
eksamenspapirer
CV
referencer og udtalelser
og CVR-nummer, hvis ansøger er en institution, forening eller virksomhed. Derudover bliver dit
bankkontonummer registret, hvis du modtager en bevilling.
Hvis du er under 16 år på ansøgningstidspunktet, kan du ikke selv give samtykke til at vi må indsamle,
registrere og behandle dine personoplysninger. Du skal derfor medsende et underskrevet brev fra en
myndig person (forældre eller værge), der giver tilladelse til, at vi indsamler, registrer og behandler dine
oplysninger.

Du skal ikke inkludere personfølsomme oplysninger
I din ansøgning skal du IKKE inkludere oplysninger om indvandring eller etnisk baggrund, sociale
problemstillinger, sexuel, religiøs, politisk eller fagforeningsmæssig orientering, eller andre
personfølsomme oplysninger. Disse oplysninger har ikke betydning for vores vurdering af din ansøgning.

Augustinus Fonden
Augustinus Fonden, Sankt Annæ Plads 13, st.th, 1250 København K, telefon 3314 5293, er dataansvarlig og
vi har tavshedspligt. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig
behandling af dine personlige oplysninger.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne
Vi indsamler dine oplysninger for kunne behandle din ansøgning sagligt, udarbejde diverse lovpligtige
statistikker til Danmark Statistik, foretage lovpligtig indberetning til SKAT og Erhvervsstyrelsen samt for at
kunne overholde reglerne i bogføringsloven m.m.
For lånere af vores instrumenter indsamler vi desuden oplysningerne for at kunne foretage forsvarlig
forsikring af instrumentet.
Augustinus Fonden udarbejder selvstændige statistikker til brug for årsregnskab og hjemmeside. Fonden
offentliggør derudover i sit årsskrift og på sin hjemmeside alle bevillinger i året bortset fra bevillinger til
studierejser, der oplyses som et beløb. Ligeledes udarbejder Fonden fra tid til anden forskellige
publikationer til promovering og information.

Databehandlere
I forbindelse med vores behandling af din ansøgning overfører vi data til en række databehandlere. Disse
er:
Columbus A/S (bevillings- og bogholderi system)
CloudWorkers A/S (daglig drift og backup af alle vores systemer)
AdminControl AS (bestyrelsesportal)
H.W.Wood Ltd. (forsikring af musikinstrumenter)
LLOYD´s insurance Ltd. (genforsikring af musikinstrumenter)
Microsoft (Outlook, mailsystem)
Disse databehandlerene kan overføre data til EU samt sikre 3. lande (USA, Norge og England).
Derudover kan Augustinus Fonden i særlige tilfælde anvende konsulenter med særlig faglige ekspertise til
vurdering af din ansøgning. Disse konsulenter har underskrevet en fortrolighedsaftale med Augustinus
Fonden og sletter dine data efter endt behandling. Alle vores databehandlere har tavshedspligt.

Hvem modtager dine oplysninger?
Modtagerne af dine oplysninger er, udover de ovenfor nævnte, SKAT og Erhvervsstyrelsen. Modtagerne af
dine oplysningerne har samme tavshedspligt som Augustinus Fonden.

Dine rettigheder
Du har ret til at
•
•
•

blive orienteret om indsamling/registrering/behandling af dine oplysninger
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles

•
•
•
•

kræve data slettet
kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på
lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
tilbagekalde dit samtykke
klage

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg er
•
•
•
•
•
•

indforstået med, at Augustinus Fonden indsamler, registrerer og behandler personoplysninger om
mig til brug for behandling, gennemførelse, kontrol, evaluering og effektmåling af bevillingen
indforstået med, at Augustinus Fonden overfører mine data til de nævnte databehandlere
indforstået med, at Augustinus Fonden i sine publikationer og på sin hjemmeside offentliggør alle
bevillinger i året, bortset fra bevillinger til studierejser, der offentliggøres som et samlet beløb.
oplyst om, at jeg kan klage over behandlingen af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade
28, 1300 København K, telefon 3319 3200, eller via e-mail til dt@datatilsynet.dk
er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Hvis jeg ikke
underskriver erklæringen, kan min ansøgning ikke behandles.
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.

Opdateret 1. november 2018, da vi skifter forsikringsselskab fra LARK til Wood.

