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Privatlivspolitik for Den Kongelige Livgades Fond
Den Kongelige Livgardes Fonds dataansvar
Den Kongelige Livgardes Fond behandler personoplysninger og har derfor vedtaget nedenstående
privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af
en fair og gennemsigtig behandling og opbevaring.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de
ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Den Kongelige Livgardes Fond er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard Schultz
Adresse: Garderkasernen, Høveltevej 117, 3460 Birkerød
CVR: 11591434
Tlf. 28 30 87 92
Mail: admin@denkongeligelivgardesfond.dk
Hjemmeside: www.denkongeligelivgardesfond.dk
Behandling af personoplysninger
1) I forbindelse med udsendelse af statusmail indsamler vi følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
• Navn
• Mail-adresse
2) I forbindelse med indsamling af donationer til Den Kongelige Livgardes Fond behandler vi
følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Mail-adresse
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• CPR-nummer
Her indsamler vi oplysninger fra
Indsamling af personoplysninger sker fra www.denkongeligelivgardesfond.dk
Fondens formål med behandling af dine personoplysninger
Den Kongelige Livgardes Fond indsamler personoplysninger med det formål at:
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•
•
•
•

kunne administrere dine indbetalinger
kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse
kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
kunne sende dig markedsføringsmateriale og/eller generel information om tiltag i Den
Kongelige Livgardes Fond.

Samtykke
I forbindelse med oprettelse til modtagelse af statusbrev eller ved afgivelse af donation til Den
Kongelige Livgardes Fond gives samtidig samtykke til fondens indhentning, opbevaring og
anvendelse af personoplysninger
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med drift og administration af fonden sker der videregivelse af oplysninger til
samarbejdspartnere og leverandører, herunder Mailchimp.
Der sker videregivelse af oplysninger om donerer til SKAT.
Databehandleraftale med eksterne leverandører kan rekvireres på forespørgsel til De Danske
Garder- foreningers Sekretariat.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Ved afgivelse af en donation til Den Kongelige Livgardes Fond opbevares personoplysninger i op til
5 år efter kalenderåret for afgivelse af seneste donation.
Ved tilmelding til statusmail opbevares personoplysningerne indtil samtykke tilbagekaldes.
Rettigheder
Enhver donationsgiver har følgende rettigheder efter persondataforordninger:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Enhver donationsgiver kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse Den Kongelige
Livgardes Fonds behandling.
Ved et Enhver donationsgivers henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet
personoplysninger, vurderes om betingelserne herfor er opfyldt, og ændringer eller sletning
gennemføres herpå.
Enhver donationsgiver kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.
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Revidering af privatlivspolitikken
Den Kongelige Livgardes Fond forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne
privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive
ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på fondens hjemmeside.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
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