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Information om dine rettigheder ved behandling af personoplys-
ninger som foreslået kandidat til Danmarks Frie Forskningsfond 
og som forslagsstiller 
 
1. indkaldelse af forslag til nye medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond 
 
Der er blevet offentliggjort en indkaldelse af forslag til nye medlemmer af Danmarks 
Frie Forskningsfond på hvilken baggrund, du er blevet foreslået som kandidat eller 
har foreslået en kandidat. Du er blevet registreret via surveyværktøjet Maritz og for 
dig som kandidat, er der endvidere vedhæftet et CV og en samtykkeerklæring. 
 
Vi vil i den forbindelse vejlede jer om, at I har nogle rettigheder, fordi vi har registre-
ret personoplysninger om jer i vores it-system.  
 
Jeres rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen1  og databeskyttel-
sesloven2. 
 
2. Generelle informationer 
 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for de behandlinger af per-
sonoplysninger, som Danmarks Frie Forskningsfond foretager i forbindelse med be-
handlingen af din sag. Styrelsens kontaktoplysninger er: 
 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
Bredgade 40 
1260 København K 
CVR: 19918440 
Tlf.: 72 31 82 28 (JUR har telefontid mandag til fredag mellem 9.30 og 11.30) 
Hjemmeside: www.ufm.dk 
 
Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i forbin-
delse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler. Kontakt-
oplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. 
 
Du kan også kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver, som blandt andet 
overvåger overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og rådgiver om styrel-
sens behandling af personoplysninger.  
 
Du kan kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:  
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Postboks 2135  
1015 København K  
att. Databeskyttelsesrådgiver  
E-mail: dpo@ufm.dk  
Telefon: 72 31 89 09 
 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri ud-
veksling af sådanne oplysninger mv. 
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger 
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3. Behandlingen af dine personoplysninger 
 
Danmarks Frie Forskningsfond og Uddannelses- og Forskningsministeriet (for for-
slagsstillere og foreslåede til bestyrelsen) behandler almindelige oplysninger om 
dig, herunder kontaktoplysninger og i sjældne tilfælde CPR-nummer. 
 
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er de bestemmelser, som frem-
går af de enkelte bekendtgørelser: 

- Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer:                                         
§ 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks 
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forsk-
ningsfond kapitel 4. 

- Medlemmer af de faglige forskningsråd                                            
§ 23, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks 
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forsk-
ningsfond kapitel 4. 
 

Retsgrundlaget er endvidere at finde i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 
1, litra a eller artikel 9 stk. 2, litra a.  
 
Hvis du er forslagsstiller til/foreslået til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse 
vil dine oplysninger blive videregivet til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse 
og til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
Hvis du er forslagsstiller til/foreslået til de faglige forskningsråd vil dine oplysninger  
blive videregivet til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og til det respektive 
faglige forskningsråd for Danmarks Frie Forskningsfond. 
 
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler 
og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). 
Efter aflevering til arkivmyndighederne opbevares en kopi i Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse i op til ca. 5 år.  
 
4. Dine rettigheder 
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen, som også kan 
give dig nærmere informationer om rettighederne. 
 
Se mere om dine rettigheder her: 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som styrelsen behandler om dig, samt en 
række yderligere oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få 
dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine per-
sonoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 
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Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle op-
lysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser.   
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den relevante styrelses ellers 
lovlige behandling af dine personoplysninger.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrere-
des rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Du kan endvidere finde flere oplysninger om styrelsens sagsbehandling på vores 
hjemmeside: www.ufm.dk.  
 
5. Klage til Datatilsynet 
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, 
styrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktop-
lysninger på www.datatilsynet.dk.  
 


