
 
 

Databeskyttelsespolitik  
Ved Fonden for Entreprenørskab passer vi godt på dine personlige data. Vi lægger vægt på, at 
forordningerne i databeskyttelsesloven efterleves. I denne databeskyttelsespolitik forklarer vi, 
hvordan vi indsamler og behandler personlige data i henhold til GDPR. 

Vi beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan håndhæve dem. Du er altid velkommen til at 
kontakte os, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata. Kontaktoplysninger 
findes i slutningen af denne tekst. 

Hvad er persondata, og hvordan behandles persondata? 

Alt, der direkte eller indirekte kan spores til en fysisk person, er dækket af begrebet persondata. 
Det handler ikke kun om navne og personnumre, men også om f.eks. fotos, alder og e-
mailadresser. Behandling af persondata er alt, hvad der sker med persondataene i it-systemerne, 
uanset hvilken enhed det sker fra. I nogle tilfælde kan ting, der sker uden for it-systemerne, også 
ses som behandling. Behandling af persondata inkluderer indsamling, registrering, strukturering, 
opbevaring, behandling og overførsel af persondata. 

Hvilke personlige data indsamler vi om dig, og hvorfor? 

Fonden for Entreprenørskab behandler hovedsagelig kontaktoplysninger, som du har givet os i 
forbindelse med registrering på vores hjemmeside. Fonden for Entreprenørskab indsamler og 
behandler også persondata i tilfælde, hvor myndigheder eller revision kræver dokumentation, 
f.eks. ved legatuddelinger, antal af deltagere ved events mv. Vi anvender også data til statistiske 
samt analysemæssige formål. Vi indsamler også data, hvor modtager har accepteret at modtage 
nyhedsbreve og andre udgivelser fra Fonden. Hvis du ikke længere ønsker at modtage 
nyhedsbreve, kan du til enhver tid framelde dig. Desuden indsamler vi data til kommunikations- og 
presseformål i forbindelse med de arrangementer, vi afholder. 

Vi behandler persondata for at kunne levere de tjenester eller produkter, vi tilbyder, herunder 
deltagelse i kurser/uddannelser, bestilling af undervisningsmateriale eller udsendelse af 
nyhedsbreve. Ved forskellige arrangementer, kurser og uddannelse behandles persondata også 
med det formål at invitere, implementere og følge op på disse initiativer. Vi behandler også 
persondata i forbindelse med analyse- og forskningsformål som videncenter for entreprenørskab i 
uddannelserne. Vi behandler desuden persondata om personer, som vi ser som potentielle 
kontakter, og derfor anser for at have en legitim interesse i at gøre dette, for eksempel rektorer og 
lærere på forskellige skoler. Vi gør dette for at informere om vores tjenester og tilbud.  

Fra hvilke kilder indsamler vi persondata? 

Langt størstedelen af de personlige data, vi behandler i Fonden for Entreprenørskab, er dem, som 
du selv giver os, når du tilmelder eller registrerer dig på vores hjemmeside. Her vil du blive mødt 
med vores beskrivelse af formålet med indsamlingen af dine persondata, og i relevante tilfælde vil 
du blive bedt om at give dit samtykke til, at vi opbevarer og behandler dine persondata. Nogle 
gange henter vi data fra andre kilder, såsom en virksomhed, en skole eller en kommunes websted. 



 
 

Dette gælder for eksempel kontaktoplysninger til politikere, skoleledelse, lærere og andre 
personer, hvor vi mener, at vi har en legitim interesse i at behandle dataene for at kontakte dem. 

Hvem kan vi dele dine personlige data med? 

I nogle situationer er det nødvendigt for os at ansætte andre parter for at kunne udføre vores 
arbejde. Det handler for det meste om, at vi anvender forskellige it-leverandører, der vil kunne få 
adgang til Fonden for Entreprenørskabs persondata. Med disse leverandører har vi indgået en 
databehandleraftale, hvor vi naturligvis kontrollerer og sikrer, at de kan give tilstrækkelige 
garantier med hensyn til sikkerhed og privatliv for personlige data. Når der ansættes eksterne 
parter, er det kun til formål, der er sammenlignelige med de formål, vi selv har til behandlingen. 

Det er nødvendigt og et krav for os at dele dine persondata med andre aktører, der er uafhængigt 
ansvarlige for persondata. Det kan være vores revisor eller skattemyndighederne, hvor vi er 
forpligtet til at videregive data på grundlag af lov eller regeringsbeslutninger. Når dine persondata 
deles med en aktør, der er uafhængigt ansvarlig for persondata, gælder organisationens 
databeskyttelsespolitik og administration af persondata.  

Hvor behandler vi dine personlige data? 

Vi stræber altid efter, at dine persondata behandles inden for EU / EØS, men for nogle 
leverandører er dette ikke muligt. En del it-leverandører kan overføre data til et land uden for EU / 
EØS. Dette gælder f.eks. hvis vi deler dine persondata med en databehandler, der enten selv eller 
gennem en underleverandør er etableret eller gemmer information i et land uden for EU / EØS. 
Som dataansvarlige er vi ansvarlige for at træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre, at håndteringen er den samme som inden for EU / EØS. Når 
persondata behandles uden for EU / EØS, garanteres beskyttelsesniveauet enten gennem en 
beslutning fra Europa-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et rimeligt 
beskyttelsesniveau eller ved brug af såkaldte passende beskyttelsesforanstaltninger. Derfor vælger 
vi kun sikre tredje lande så som Island, Norge og USA. 

Hvor længe gemmer vi dine personlige data? 

Vi gemmer aldrig dine personlige data længere end nødvendigt for hvert formål. Vi har udviklet 
sletterutiner for at sikre, at personlige data ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til det 
specifikke formål. Hvor lang tid dette er varierer. I henhold til loven kan det være nødvendigt at 
gemme regnskabsdokumenter i op til 5 år, mens data anvendt til analyseformål umiddelbart efter 
behandlingen gøres anonyme. 

Hvad er dine rettigheder ifølge persondataloven? 

Som registreret person har du en række rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Nedenfor 
ser du nogle af disse: 

Data om dig (adgangsret) 

Hvis du vil vide, hvilke personlige data vi behandler om dig, kan du anmode om adgang til dataene. 
Når du sender en sådan anmodning, kan vi stille nogle modspørgsmål for at sikre, at din 



 
 

anmodning håndteres effektivt. Vi vil også tage skridt til at sikre, at dataene, der anmodes om, 
gives til den relevante person. 

Korrekt registreret  

Hvis du opdager, at noget er galt, har du ret til at anmode om, at dine personlige data rettes. Du 
kan også supplere ufuldstændige personlige data. Hvis du på et tidspunkt har søgt midler hos os og 
i den forbindelse registreret dig via vores hjemmeside, kan du logge ind og rette dine data der på 
egen hånd. 

Retten til at blive glemt 

Du kan anmode om, at vi sletter de personlige data, vi behandler om dig, herunder hvis: 

• Dataene er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de behandles. 

• Du ikke ønsker at dine data skal indgå til formål, du tidligere har givet samtykke til. 

• Der er indsamlet personlige data om et barn (under 13 år), som du har forældreansvar for, hvor 
du tidligere har afgivet samtykke. 

Vi kan dog have ret til at afvise din anmodning, hvis der er juridiske forpligtelser, der forhindrer os 
i straks at slette visse personlige data. Det kan også være tilfældet, at behandlingen finder sted, så 
vi kan etablere, hævde eller forsvare juridiske krav. Hvis vi forhindres i at slette dine personlige 
data, vil vi blokere for, at de personlige data bruges til andre formål end det formål, der forhindrer 
dem i at blive slettet. 

Ret til begrænsning 

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personlige data begrænses. Hvis du 
mener, at de persondata, vi behandler, ikke er korrekte, kan du anmode om en begrænset 
behandling i den tid, vi har brug for at kontrollere, om de personlige data er korrekte. Hvis og 
hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata til de angivne formål, er vores rutine den, at 
dataene slettes. Hvis du har brug for dem for at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, kan 
du anmode om begrænset behandling af dataene fra os. Dette betyder, at du kan anmode om, at 
vi ikke rydder og sletter dine data. Hvis du har gjort indsigelse mod en behandling, vi har foretaget 
på grundlag af legitim interesse, kan du anmode om begrænset behandling i den tid, vi har brug 
for at kontrollere, om vores legitime interesser opvejer din. Hvis behandlingen er begrænset i 
henhold til en af ovenstående situationer, må vi kun ud over selve opbevaringen behandle 
dataene for at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, for at beskytte andres rettigheder, 
eller hvis du har givet dit samtykke. 

Retten til at gøre indsigelse mod en bestemt type behandling 

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af persondata baseret på en 
interesseafvejning. Du har også altid ret til at undgå direkte markedsføring. 

 



 
 

Ret til udlevering af data 

Som registreret person har du ret til få udleveret de data, vi har om dig. En forudsætning for at 
udlevere (dataportabilitet) er, at overførslen er teknisk mulig og kan automatiseres. 

Hvordan håndterer vi personnumre? 

Vi behandler primært personnumre med hensyn til det faktum, at vi skal have en sikker 
identifikation, og fordi du har givet dit samtykke til det. Vi stræber efter et højt sikkerhedsniveau i 
al behandling af persondata, men når vi behandler personlige identitetsnumre, stræber vi efter 
det bedst mulige sikkerhedsniveau. 

Hvordan er dine personlige data beskyttet? 

Vi arbejder aktivt for at sikre, at persondata håndteres på en sikker måde. Dette gælder både 
tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger. 

Tilsynsmyndighed 

Datatilsynet er den myndighed, der er ansvarlig for at overvåge anvendelsen af 
databeskyttelseslovgivningen.  

Dataansvarlig og kontakt 

Dataansvarlig er Fonden for Entreprenørskab, CVR-nr. 17199196, beliggende Ejlskovsgade 3D, 
5000 Odense C, Danmark.  

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler persondata, er du altid velkommen til at kontakte 
os på: post@ffefonden.dk 

Vi kan foretage ændringer i vores fortrolighedspolitik. Den seneste version af 
fortrolighedspolitikken er altid tilgængelig her på hjemmesiden. 

Denne databeskyttelsespolitik er senest opdateret i maj 2021. 

 


