
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PRIVATLIVSPOLITIK 
 
Her kan du læse om, hvordan Hørslev Fonden behandler de personoplysninger, 
som du giver os i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Det er Erik 
Hørslev og Hustru Birgit Hørslevs Fond, CVR-nummer 87878619, der er data-
ansvarlig for denne behandling. Hvis du har spørgsmål til vores behandling, er 
du velkommen til at kontakte fondens administrator via:  
 

DLA Piper Denmark 
Rådhuspladsen 4 
1550 København V 
Mail: maj-britt.stoumann@dlapiper.com/anders.tengvad@dlapiper.com 

 
De kategorier af personoplysninger, som du videregiver til os, i forbindelse med 
upload af din ansøgning, vil normalt være ved navn, adresse,oplysninger om den 
institution, der søger midler til projektet og oplysninger om selve projektet. Vi 
frabeder os, at du sender os følsomme personoplysninger eller CPR.nr. 
 
Formålet med vores behandling af disse oplysninger, er behandling af din ansøg-
ning og mulig udlodning af legat. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af oplysningerne er persondataforordnin-
gens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), da vi har en legitim interesse i at 
kunne behandle ansøgningen med henblik på at opfylde fondens formål.  

 
Som led i behandling af din ansøgning, vil dine personoplysninger blive videre-
givet til DLA Piper (fondens administrator), Danske Forvaltning (som udlodder 
legatet), vores IT-leverandør (som lagrer oplysningerne), Det Rådgivende Udvalg 
og fondens bestyrelse (som gennemgår alle de indkomne ansøgninger). 
 
Bliver din ansøgning afvist, sletter vi personoplysningerne umiddelbart efter af-
slag. Hvis din ansøgning godkendes, opbevares den i 2 år eller indtil vi har mod-
taget en endelig afrapportering fra projektet. 
 

DLA Piper Denmark 
Advokatpartnerselskab 
Rådhuspladsen 4 
1550 København V 
 
Tlf. +45 33 34 00 00 
Fax. +45 33 34 00 01 
CVR 35 20 93 52 
denmark@dlapiper.com 
www.dlapiper.com 
 

DLA Piper Denmark 
Advokatpartnerselskab (CVR-
nummer 35 20 93 52) er en del af det 
globale advokatfirma DLA Piper, der 
opererer via flere særskilte juridiske 
enheder. Vores kontorer i Danmark 
ligger på Rådhuspladsen 4, 1550 
København V, og DOKK1, Hack 
Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 
Aarhus C. 
 
På www.dlapiper.com findes en liste 
over kontorer og firmaoplysninger 
 
Hovedtelefonnummer i Danmark: 
+45 33 34 00 00 



 

Side 2

Som registreret har du ret til indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger. 
Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 
begrænset, samt gøre indsigelse mod behandlingen. I visse tilfælde har du også 
ret til dataportabilitet og at få slettet personoplysninger om dig selv.  
 
Du kan gøre dine rettigheder gældende, ved at kontakte os på mail: maj-britt.stou-
mann@dlapiper.com eller anders.tengvad@dlapiper.com. Du kan derudover 
læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.  
 
Endeligt har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvilke mu-
ligheder du har for at klage til Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside.  
 
 


