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Privatlivs- og cookiepolitik for Liljeborgfonden  

 

Hos Liljeborgfonden (”Liljeborgfonden”, “vi”, ”vores” eller ”os”) prioriterer vi datasikkerhed og fortro-

lighed højt. Nærværende privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger som 

hjemmesidebesøgende, samarbejdspartner, ansøgere mv. hos os.  

 

1. Behandling af personoplysninger  

 

Vi vil indsamle de oplysninger, som du giver os direkte, fx hvis du retter henvendelse til os. Dette vil 

være tilfældet, når du ringer til os, sender os e-mails, kommunikerer med os via en tredjepart, eller på 

anden vis interagerer med os. De kategorier af oplysninger, vi kan indsamle om dig, inkluderer typisk 

dit navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, professionelle oplysninger (fx den virksomhed du repræ-

senterer, din titel, etc.) og enhver anden oplysning, som du vælger at give os. Vi behandler ligeledes 

de oplysninger som er indeholdt i din ansøgning, herunder det ansøgningsskema (fra vores hjemme-

side) som du udfylder, samt andet uploadet materiale. Vi vil således behandle dit navn, adresse, e-

mail, telefonnr., samt øvrige personhørebare oplysninger i ansøgningen. Formålet med behandlingen 

af oplysningerne er at vurdere din ansøgning. 

 

Vores behandlinger af disse oplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse i at besvare din 

henvendelse, hvis vi ikke har indgået en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra f.  

 

Hvis du og dit projekt tilbydes støtte, vil Liljeborgfonden ligeledes behandle oplysninger der muliggør 

udbetalingen af midler i overensstemmelse med den kontrakt der indgås, hvilket efter omstændighe-

derne kan betyde behandling af bank og skatteoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra b.  
 

Vi kan også indsamle oplysninger om dig, eller den virksomhed du repræsenterer, fra andre kilder, 

herunder offentlige registre, fx CVR.dk, og kombinere dette med de oplysninger, som du selv har givet 

os. 

 

Selvom det projekt du repræsenterer, indbefatter behandling af følsomme personoplysninger, fx hel-

bredsoplysninger (særligt projekter om Børn & Unge samt Mødre & Børn), henstiller vi til, at du ikke 

sender sådanne følsomme personoplysninger til Liljeborgfonden. Vi modtager dog gerne oplysninger 

om forklarende initiativer, der kan forbindes med følsomme oplysninger, blot at disse ikke angiver kon-

krete personer. Da vi ikke yder støtte til privatpersoner, vil Liljeborgfonden afvise sådanne ansøgnin-

gen fra privatpersoner med afslag.  

 

Der behandles ligeledes personoplysninger om bestyrelsen i Liljeborgfonden, herunder navn, kontakt-

oplysninger, bestyrelseshistorik og billede. Hjemmelsgrundlaget for disse behandlinger er således da-

tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra f. 
 

2. Opbevaring og sletning 

 

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af 

ét eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares læn-

gere i anonymiseret form. Hvis du bliver tilbudt et legat eller anden støtte fra Liljeborgfonden opbevarer 

vi dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt, hvilket kan være i indtil ti år efter afslutning 

af projektet i henhold til vores fondsretlige forpligtelser.  
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Derudover opbevarer vi personoplysninger til opfyldelse af hensyn til vores lovgivningsmæssige for-

pligtelser, herunder skattelovgivningen, hvilket betyder at bogføringsmateriale opbevares i fem år efter 

afslutningen af det indeværende regnskabsår. 

 

Hvis du skulle få afslag på din ansøgning, sletter vi personoplysninger snarest efter behandlingen af 

ansøgningen. Vi vil dog behandle dit navn og begrundelsen for afslaget i en log af bevismæssige 

hensyn, i indtil fem år efter afslutning af ansøgningsprocessen.  

 

Organisations- og projektnavne samt selskabsoplysninger om foreningen eller organisationen er som 

udgangspunkt ikke personoplysninger, hvorfor sådanne oplysninger efter omstændigheder kan gem-

mes i længere perioder.  

 

Liljeborgfonden støtter ikke enkeltpersoners privatøkonomi og/eller underhold. Skulle vi alligevel mod-

tage ansøgninger/henvendelser fra privatpersoner om tilskud/støtte, vil vi slette disse oplysninger 

straks, efter Liljeborgfonden har besvaret ansøgningerne med et afslag.  
 

3. Modtagere af personoplysninger 

 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det 

kan dog under visse omstændigheder, herunder i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videre-

give oplysninger til offentlige myndigheder.  

 

Hvis Liljeborgfonden har behov for juridisk eller anden rådgivningsmæssig bistand, kan vi ligeledes 

videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat eller revisor, såfremt vi har en legitim 

interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordnin-

gens artikel 6, stk. 1, litra f. 

 

Dine personoplysninger kan efter omstændighederne overlades til Liljeborgfondens samarbejdspart-

nere (databehandlere), som leverer ydelser på Liljeborgfondens vegne, fx til hosting af servere/cloud-

løsninger, leverance af IT-ydelser, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysnin-

gerne i overensstemmelse med Liljeborgfondens instruks herom.  

 

4. Overførsel til tredjelande 

 

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til lande udenfor EU/EØS. Hvis dine per-

sonoplysninger alligevel skulle blive overført til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret 

i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være 

beskyttet af EU-Kommissionens Standard Kontrakter. 

 

5. Videoovervågning 

 

Liljeborgfonden har installeret videoovervågning i bestemte målrettede områder på adresserne Frede-

riksborgvej 355, Himmelev 4000 Roskilde, Vestagervej 17, 2900 Hellerup og Svanemøllevej 16, 2100 

København Ø, herunder have-, parkerings- og indgangsarealer. Videoovervågningen på disse lokati-

oner er skiltet i overensstemmelse med tv-overvågningsloven. Formålet med videoovervågningen er 

tryghedsskabelse og kriminalitetsforebyggelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 

f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. 

 

Med undtagelse af videoovervågningen rettet mod indgangspartier og parkeringsarealet på Vestager-

vej 17, der vises live for udvalgte medarbejdere, vil optagelserne kun blive set og gennemgået i tilfælde 
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af mistanke om kriminelle handlinger, overtrædelser af interne retningslinjer eller ved interne/eksterne 

revisioner. Optagelserne kan blive fremlagt for politiet i tilfælde af kriminelle handlinger, hvis dette sker 

til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der 

begrunder hemmeligholdelse, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, herunder hvis fremlæggelsen på 

anden måde er underlagt lovkrav. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål 

end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i optagelserne.  

 

Optagelserne opbevares på en server, som kun et begrænset antal medarbejdere i Liljeborgfonden 

har adgang til, og kan kun tilgås med kodeord.  

 

Optagelser fra videoovervågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet 

eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Liljeborgfonden 

at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare 

en lovovertrædelse. Optagelser fra videoovervågning, der er sket med andre formål, vil blive slettet, 

når det ikke længere tjener til et formål at opbevare oplysningerne. 

 

6. Sikkerhed 

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for derved bedst muligt at kunne beskytte dine per-

sonlige oplysninger. Dette inkluderer brug af kryptering og pseudonymisering (hvor muligt), adgangs-

begrænsning mv.  

 

7. Cookies 

 

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige 

for at levere services på hjemmesiden. 

 

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så 

udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes 

anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke 

sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (så-

kaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt 

hjemmesideindhold, der muliggør de forskellige funktioner på hjemmeside, men også fx analyseværk-

tøjer. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. 

 

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessi-

onscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbe-

søger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes. 

 

Liljeborgfondens til enhver tid gældende cookiedeklaration kan ses i cookie pop-up’et på www.lilje-

borgfonden.dk.   

 

Hvordan fjernes/undgås cookies? 

 

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. 

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne i din browser: 

[CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en Apple-computer, skal du 

klikke på linket ved den browser, som du anvender: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

http://www.liljeborgfonden.dk/
http://www.liljeborgfonden.dk/
http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies


 

 

 

 

 

Side 4 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

• iPhone, iPad og andet fra Apple 

• Telefoner med Android styresystem 

 

  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
https://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=50817
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://hubpages.com/technology/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
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Behandling af personoplysninger gennem cookies 

 

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af cookies personoplysninger om din adfærd 

samt din IP-adresse. Der gøres blandt andet brug af forskellige social media-plugins via Google. For 

denne slags behandlinger er Liljeborgfonden dataansvarlig. 

 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet 

ovenfor, som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik og med følgende retsgrundlag:   

 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den le-

gitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt samt at 

føre statistik over vores hjemmeside.  

 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) i relation til nødvendige og 

funktionelle cookies. 

 

8. Links til andre websites mv. 

 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke an-

svarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af 

personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med 

hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.  

 

9. Dataansvarlig og dine rettigheder 

 

Liljeborgfonden er datasvarlig og hjemmesideejer for behandlingen af dine personoplysninger samt 

placering af cookies. Kontaktoplysninger er anført nedenfor:  

 

Liljeborgfonden 

CVR-nr. 39 32 32 81 

Svanemøllevej 16 

2100 København Ø 

 

Liljeborgfonden skifter dog adresse til Frederiksborgvej 355, Himmelev 4000 Roskilde i den nærmeste 

fremtid. 

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte 

undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af 

dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysnin-

ger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine per-

sonoplysninger slettes i visse tilfælde.  Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en 

oversigt over dine personoplysninger udleveret i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart for-

mat samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

VI samarbejder med North-East Family Office. Såfremt du ønsker at udøve nogle af ovenstående ret-

tigheder, har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at klage over 

behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte North-East Family Office per 

e-mail til advokat Daniel Fugmann, DF@nefo.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl 

Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

mailto:DF@nefo.com
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