
Effective as of 25 May 2018  

PRIVATLIVSPOLITIK 
NOVO NORDISK FONDEN 

 

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Novo Nordisk Fonden (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger til fonden og 
administration af udbetaling af tildelte midler.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Novo Nordisk Fonden 

CVR-nummer 10 58 29 89 

Tuborg Havnevej 19 

2900 Hellerup 

persondatannf@novo.dk 

+45 3527 6600 
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2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN 

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Behandling af ansøgninger om 
fondsmidler samt administration af 
udbetaling mv. af tildelte 
fondsmidler 

Vi behandler følgende kategorier 
af personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger:  

• Navn, adresse, email, 
telefonnummer, 

• Alder, køn, CV 
• Oplysninger om tidligere 

forskning og publikationer 
• ORCID 

CPR-nummer eller tilsvarende 
nationalt identifikationsnummer  

Følsomme personoplysninger: 

• Helbredsoplysninger, hvis 
den registrerede oplyser om 
sygdom som årsag til 
eventuelle forsinkelser i 
projektet og deraf følgende 
eventuel udskydelse af 
udbetalinger fra Fonden. 

Vi indsamler oplysninger 
fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 
• Online kilder f.eks. 

Researchfish 

Vi behandler dine 
personoplysninger som 
beskrevet ovenfor baseret på 
følgende behandlingsgrundlag 

• Artikel 6.1.b (nødvendig 
af hensyn til opfyldelse af 
en kontrakt, som du er 
part i) 

• Artikel 6.1.c (nødvendig 
for at overholde en retlig 
forpligtelse, her pligt til 
indberetning til SKAT og 
andre offentlige 
myndigheder) 

• Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af 
legitime interesse for 
Novo Nordisk Fonden). 
Denne legitime interesse 
består i at kunne vurdere 
ansøgninger med henblik 
på at tildele fondsmidler 
til de mest relevante 
projekter.  

• Artikel 9.2.f (Nødvendig 
for at retskrav kan 
fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares) 

• § 11 i 
databeskyttelsesloven 
vedrørende behandling 
af CPR-nummer 

Vi kan dele dine 
personoplysninger med:  

• Leverandører og 
forhandlere, herunder 
IT-leverandører, 
support, 
vareleverandører og 
finansielle 
institutioner, som vi 
samarbejder med for at 
assistere fonden 

• SKAT og andre 
offentlige 
myndigheder i det 
omfang, vi er forpligtet 
hertil 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe 
det er nødvendigt til de formål, der er 
nævnt.  

Det betyder, at 

• Ansøgninger der ikke imødekommes 
opbevares i 2 år efter endeligt afslag. 
Herefter overgår oplysningerne til 
Fondens arkiv, hvor oplysningerne 
behandles i overensstemmelse med 
arkivforskriften. 

• Ansøgninger der imødekommes 
opbevares som beskrevet nedenfor. 
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Formål Kategorier af personoplysninger Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Opfølgning på modtagere af 
fondsmidler, med henblik på at 
vurdere effekten af fondens støtte, 
samt forskning og statistik i 
tilknytning hertil 

Vi behandler følgende kategorier 
af personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger: 

• Navn, adresse, email, 
telefonnummer 

• ORCID 
• Oplysninger om fremdrift i 

støttet forskningsprojekt 
• CPR-nummer eller 

tilsvarende nationalt 
identifikationsnummer 

Følsomme personoplysninger: 

• Helbredsoplysninger, hvis 
den registrerede oplyser om 
sygdom som årsag til 
eventuelle forsinkelser i 
projektet. 

 

Vi indsamler oplysninger 
fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 
• Online kilder f.eks. 

Researchfish 

 

Vi behandler dine 
personoplysninger som 
beskrevet ovenfor baseret på 
følgende 
behandlingsgrundlag: 

• Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af 
legitime interesse for 
Novo Nordisk Fonden). 
Denne legitime interesse 
består i at demonstrere 
værdien og effekten af 
uddelinger til forskning og 
andre aktiviteter 

• § 10, stk. 1, i 
databeskyttelsesloven 
vedrørende 
helbredsoplysninger 

• § 11 i 
databeskyttelsesloven 
vedrørende behandling af 
CPR-nummer 

Vi kan dele dine 
personoplysninger med:  

• Leverandører og 
forhandlere, herunder IT-
leverandører, support, 
vareleverandører og 
finansielle institutioner, 
som vi samarbejder med 
for at assistere fonden 

• Koncernselskaber - Novo 
Holdings som varetager 
visse administrative 
opgaver på vores vegne 

• Oplysninger opbevares i hele den 
periode, hvor der ydes støtte fra 
Fonden samt i 10 år fra afslutningen af 
forskningsprojektet. 

• Herefter overgår oplysningerne til 
Fondens arkiv, hvor Oplysningerne 
opbevares uden tidsbegrænsning og 
behandles i overensstemmelse med 
arkivforskriften. 
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Formål Kategorier af personoplysninger Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Administration af komitemedlemmer Vi behandler følgende kategorier 
af personoplysninger om dig:  

Almindelige personoplysninger: 

• Navn, adresse, email, 
telefonnummer 

• CPR-nummer eller 
tilsvarende nationalt 
identifikationsnummer 

• Foto 
• CV og oplysninger om 

karriereforløb og opnåede 
resultater 

• Bankkontonummer 
• Kopi af pas for andre end 

danske statsborgere 

Følsomme personoplysninger: 

• Helbredsoplysninger, hvis 
den registrerede oplyser om 
sygdom som årsag til 
eventuelle forsinkelser i 
projektet. 

Vi indsamler oplysninger 
fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 

 

Vi behandler dine 
personoplysninger som 
beskrevet ovenfor baseret på 
følgende behandlingsgrundlag 

• Artikel 6.1.b (nødvendig 
af hensyn til opfyldelse af 
en kontrakt, som du er 
part i) 

• Artikel 6.1.c (nødvendig 
for at overholde en retlig 
forpligtelse, her pligt til 
indberetning til SKAT og 
andre offentlige 
myndigheder) 

• Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af 
legitime interesser for 
Novo Nordisk Fonden). 
Denne legitime interesse 
består i at kunne 
administrere forholdene 
omkring dit hverv 

• § 11 i 
databeskyttelsesloven 
vedrørende behandling 
af CPR-nummer 

Vi kan dele dine 
personoplysninger med:  

• Leverandører og 
forhandlere, herunder 
IT-leverandører, 
support, 
vareleverandører og 
finansielle 
institutioner, som vi 
samarbejder med for at 
assistere fonden 

• Koncernselskaber - 
Novo Holdings som 
varetager visse 
administrative opgaver 
på vores vegne 

• SKAT og andre 
offentlige 
myndigheder i det 
omfang, vi er forpligtet 
hertil 

• Oplysninger opbevares i hele den 
periode, du er medlem af en komite i 
Fonden samt i 5 år fra udgangen af det 
år, hvor aftalen med Fonden er ophørt. 

• Oplysninger knyttet til behandlingen af 
de enkelte fondsansøgninger 
opbevares som beskrevet ovenfor.  
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Formål Kategorier af personoplysninger Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Administration af 
forretningsmæssige relationer 

• Navn, adresse, email, 
telefonnummer 

• For konsulenter behandles 
endvidere CV og tilsvarende 
oplysninger 

 

Vi indsamler oplysninger 
fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 
• Fra din arbejdsgiver 

 

Vi behandler dine 
personoplysninger som 
beskrevet ovenfor baseret på 
følgende behandlingsgrundlag 

• Artikel 6.1.b (nødvendig 
af hensyn til opfyldelse af 
en kontrakt, som du er 
part i) 

• Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af 
legitime interesse for 
Novo Nordisk Fonden). 
Denne legitime interesse 
består i at kunne vurdere 
ansøgninger med henblik 
på at tildele fondsmidler 
til de mest relevante 
projekter. 

Vi kan dele dine 
personoplysninger med:  

• Leverandører og 
forhandlere, herunder 
IT-leverandører, 
support, 
vareleverandører og 
finansielle 
institutioner, som vi 
samarbejder med for at 
assistere fonden 

• Koncernselskaber - 
Novo Holdings som 
varetager visse 
administrative opgaver 
på vores vegne 

 

• Oplysningerne opbevares så længe vi 
har en forretningsmæssig relation med 
dig samt i 5 år fra udgangen af det år, 
hvor aftalen med Fonden er ophørt. 

 

 

3 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS  

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder:  

• USA, Kina, Filippinerne, Ukraine og Canada 

Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt 
grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande, som publiceret 
af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte os på persondatannf@novo.dk.  

 

4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

For ansøgere om og modtagere af fondsmidler er de i skemaet anførte kategorier af oplysninger obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil du ikke kunne komme i 
betragtning til støtte fra Fonden. 

 

mailto:personaldata@novo.dk
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5 DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. 

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring 

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have 
betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på persondatannf@novo.dk. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de 
konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: 29. maj 2018 
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