
til 

FRØKNERNE HAAS’ LEGAT 

Legatet kan uddeles til: 
A. I første række enligt stillede kvinder (ugifte, enker, fraseparerede eller fraskilte)

over 35 år, for hvem hjælp kan være af betydning.
B. Derpå unge mennesker af begge køn til studier eller anden nyttig uddannelse.

Denne side skal udfyldes af enhver ansøger 

Navn 

Fødselsdato og -år 

Adresse 

Antal børn under 18 år 

Ægteskabelig stilling/samboforhold her-
under tidspunktet for ægtefællens død, 
separation eller skilsmisse/samboforhol-
dets ophør 

Antal børn over 18 år, ansøgeren faktisk 
forsørger 
(i form af uddannelsesbidrag el. lign) 

Er ansøgeren syg, gives en kort redegø-
relse herfor. Uddybning og lægeattest 
kan vedlægges eller påføres på side 2 

Modtager ansøgeren folke- eller offentlig 
førtidspension? 

Hvis ansøgeren ikke modtager folkepen-
sion, selv om hun opfylder betingelserne 
herfor, anføres grunden 

Ansøgerens stilling (levevej) 

Tidligere modtagne legater 
(og seneste tildelingsår) 
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Hvis ansøgeren er gift/samboende, anfø-
res ægtefællens/samboens navn og evt. 
stilling 

Hvis ansøgeren er gift/samboende, anfø-
res endvidere ægtefællens/samboens 
seneste selvangivne indkomst (uden fra-
drag af kildeskat) samt formue 

Til hvilket studium (uddannelse) søges 
legatet 

Hvor langt er ansøgeren i studiet (ud-
dannelsen)? 
Bekræftet kopi/afskrift af seneste opta-
gelsesbevis/studiebevis kan vedlægges 

Hvis ansøgeren har brugt særlig lang tid 
til studiet (uddannelse) angives årsagen 

Yderligere oplysninger 
(Bilag bedes vedlagt ansøgning i bekræf-
tet kopi, der ikke returneres) 
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Ansøgerens økonomiske forhold  
(skal udfyldes - alternativt kan kopi af selvangivelse kan vedlægges): 

Sidst selvangivne indkomst: 
Arbejdsindtægt kr. 
Livrente el. lign kr. 
Pension kr. 
Renteindtægt kr. 
Legater kr. 
Andre indtægter kr. 

I alt kr. 

Sidst selvangivne formue: 
Fast ejendom kr. 
Kontant kr. 
Indestående pengeinstitut kr. 
Værdipapirer kr. 
Anden formue kr. 

I alt kr. 

Har ansøgeren gæld: 
Gæld i fast ejendom kr. 
Anden gæld kr. 

I alt kr. 

Har ansøgeren hel eller delvis fribolig? 

Hvor? 
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Ansøgningen indsendes til: 

Nielsen & Nørager Advokatpartnerselskab 
Att.: Henrik Peytz 
Frederiksberggade 16 
1459 København K 

Mærket ”Frøknerne Haas’ Legat” 

Det er ikke muligt at indsende ansøgningen elektronisk 

Ansøgningsfrist 1. oktober 

Ovenstående oplysninger er sandfærdige: 

Dato og underskrift 

Legatbestyrelsen kan ikke påtage sig, at underrette alle ansøgere om resultatet. 
Kun ansøgere, der tildeles en portion fra legatet, modtager underretning. 
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Persondatapolitik – Frøknerne Haas’ Legat – version 22. maj 2018 

I det følgende informerer Frøknerne Haas Legat og Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, 

Frederiksberggade 16, 1459 København K (”Nielsen Nørager”) om, hvordan vi behandler 

persondataoplysninger om ansøgeren og eventuelle andre personer, der refereres til i ansøgningen.  

Frøknerne Haas’ Legat anmoder i ansøgningsskemaet om en række persondataoplysninger, der 

indhentes med det formål at vurdere, hvem legatet skal uddeles til.  

Ansøgningerne modtages af Frøknerne Haas Legat som dataansvarlig og videregives til Nielsen Nørager, 

der bistår ved legatets administration og er selvstændig dataansvarlig. Den endelige beslutning om 

uddeling træffes af bestyrelsen i Frøknerne Haas Legat, med hvem Nielsen Nørager udveksler 

oplysninger til brug for uddelingen. 

Ansøgningerne behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven, i det omfang disse regler finder anvendelse. 

Persondataoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med følgende principper. 

Ansøgninger modtages kun pr. post og opbevares ikke elektronisk. 

Ansøgninger, der ikke fører til tildeling, makuleres efter den årlige vurdering af indkomne ansøgninger. 

Ansøgninger, der fører til tildeling, kan opbevares i yderligere op til 5 år, hvorefter de makuleres.  

Der opbevares herudover oplysninger om, hvem der er blevet tildelt legater, og oplysninger til brug for 

udbetaling af legaterne.  

De sidstnævnte oplysninger behandles elektronisk og videregives til Danske Forvaltning eller andre 

forvaltningsinstitutter, der er ansvarlig for udbetalingen, og kan videregives til offentlige myndigheder. 

Oplysningerne slettes senest 8 år efter tildeling af legatet.  

Ansøgeren kan efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven have en række rettigheder i 

forhold til legatets behandlinger af oplysninger om ansøgeren.  

Hvis ansøgeren vil gøre brug af sine eventuelle rettigheder, skal legatet og Nielsen Nørager kontaktes 

pr. e-mail til hp@nnlaw.dk (advokat Henrik Peytz) med angivelse af emnet: ”Frk. Haas Legat, 

persondataforespørgse l” . Advokat Henrik Peytz er partner i Nielsen Nørager.  

I det omfang de ovennævnte regler finder anvendelse har ansøgere således bl.a.: 

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om ansøgeren, samt en række yderligere 

oplysninger.  

2. Ret til berigtigelse (rettelse)
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Ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet samt ret til at få sine oplysninger suppleret med 

yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

3. Ret til sletning

I visse tilfælde har ansøgeren ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for legatets 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

4. Ret til begrænsning af behandling

Ansøgeren har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis 

ansøgeren har ret til at få begrænset behandlingen, må legatet og Nielsen Nørager fremover kun 

behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med ansøgerens samtykke, eller med henblik på at 

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 

samfundsinteresser.  

5. Ret til indsigelse

Ansøgeren har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger. Dette gælder dog 

kun, hvis legatets eller Nielsen Nøragers behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra e og f. 

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Ansøgeren kan i visse tilfælde have ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 

dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Ansøgere kan læse mere om deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk .  

Ansøgere har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om 

ansøgeren.  

Datatilsynet  

Borgergade 28, 5.  

1300 København K 

Tlf.: 33 19 32 00  

dt@datatilsynet.dk 

Ovenstående persondatapolitik ajourføres, såfremt der ses behov herfor. 
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