Udenrigsministeriets Oplysningspulje
Udenrigsministeriets persondatapolitik

Introduktion:
Denne persondatapolitik gælder for samtlige personoplysninger, som du giver til
Udenrigsministeriet i forbindelse med ansøgninger til Udenrigsministeriets Oplysningspulje.
I denne vejledning kan du blandt andet læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler,
hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig.
Såfremt du har spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets
databeskyttelsesrådgiver på følgende tlf. 33920000 eller mail: dpo@um.dk

Dataansvarlig:
Udenrigsministeriet er den dataansvarlige organisation for behandling af dine
personoplysninger. Alle spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets persondatapolitik kan
rettes til Udenrigsministeriet, tlf. nr. 33920000 eller mail: um@um.dk

De personoplysninger, vi behandler om dig:
Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
Når du opretter en ansøgning på Oplysningspuljens portal beder vi dig om at opgive
følgende: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer/mobilnummer, evt. organisation,
email-adresse, kontaktperson, internetadresse.
Hvis ansøgningen imødekommes, har vi desuden også brug for at modtage oplysninger om
cpr.nr. eller cvr nr., bankforbindelse, reg.nr. og kontonummer.
Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger, dvs. vi opbevarer ikke
oplysninger så som etnisk baggrund, politisk/religiøs eller filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Disse oplysninger har vi ikke behov for i forhold til
behandling af ansøgninger. Vi opfordrer derfor til at udelade sådanne personfølsomme
oplysninger i ansøgningen og evt. bilag.

Formålet med at modtage dine personoplysninger:
I henhold til lov om internationalt udviklingssamarbejde nr. 555 af 18/06/2012, som er
ændret ved lov nr. 1741 af 27.12.2016 har ministeren for udviklingssamarbejde afsat en
ansøgningsbaseret pulje til brug for kommunikation i Danmark om forholdene i
udviklingslandene. Samtidig har ministeren for udviklingssamarbejde udpeget et eksternt

bevillingsudvalg, som træffer beslutning om ansøgninger over 50.000 kr. under
”oplysningsprojekter” og ”U-lands-tv-puljen”.
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning,
herunder korrespondance ifm. gennemgang af og beslutning om ansøgningen. Såfremt din
ansøgning imødekommes, bruges cpr./cvr nr. og bankoplysninger udelukkende ifm.
udbetaling af tilskuddet.
Deling af dine personoplysninger:
De personoplysninger, du afgiver ifm. indsendelse af en ansøgning på ”skema til
oplysningsprojekt” eller ”skema til U-lands-tv-puljen” bliver delt med det eksterne
bevillingsudvalg, idet bevillingsudvalget har enekompetencen til at træffe beslutning om
ansøgningerne. Bevillingsudvalget har derimod ikke adgang til cpr./cvr nr. eller
bankoplysninger.
Såfremt det ansøgte beløb for disse ansøgninger er på 50.000 kr. eller derunder, videregives
oplysningerne ikke til bevillingsudvalget, idet disse ansøgninger håndteres internt i
Udenrigsministeriet, KOM.
I tilfælde af tilskud videregives personoplysningerne, cpr./cvr nr. og bankoplysninger til
Udenrigsministeriets Økonomikontor og Statens Administration ifm. udbetaling af tilskuddet.
De personoplysninger, du afgiver ifm. indsendelse af en ansøgning på ”skema til omvendt
rejsestipendium”, håndteres internt i Udenrigsministeriet, KOM, som har
beslutningskompetencen for disse ansøgninger.
I tilfælde af tilskud videregives personoplysningerne, cpr./cvr nr. og bankoplysninger til
Udenrigsministeriets Økonomikontor og Statens Administration ifm. udbetaling af tilskuddet.
De personoplysninger, du afgiver ifm. indsendelse af en ansøgning på ”skema til
rejsestipendium”, håndteres internt i Udenrigsministeriet, KOM, som har
beslutningskompetencen for disse ansøgninger.
I tilfælde af tilskud videregives personoplysningerne, cpr. nr. og bankoplysninger tillige til
Udenrigsministeriets Lønkontor og Statens Administration ifm. udbetaling af tilskuddet.
Opbevaring af personoplysninger:
Udenrigsministeriet opbevarer alle ovennævnte personoplysninger i et
TilskudsAdministrationsSystem (TAS-database) på ubestemt tid. Formålet hermed er at
kunne udarbejde statistisk materiale over ansøgninger, indhold, målgruppe m.v. TASdatabasen er placeret på en intern server i Udenrigsministeriet, og der er ikke adgang til
databasen for personer uden for Udenrigsministeriet. Databasen kan højst anvendes af fem
brugere, men pt. er databasen kun opsat hos to brugere.
Personoplysninger, cpr./cvr nr. og bankoplysninger ligger desuden i Udenrigsministeriets
interne økonomisystem og Statens Administration, som forestår udbetalingerne. Udbetaling
af rejsestipendier sker gennem Udenrigsministeriets Lønkontor, som udbetaler gennem
Statens Administration.
Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig ifm. en ansøgning
til Oplysningspuljen. Ved at skrive til
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
eller til mailadresse um@um.dk
kan du anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig,
herunder de formål, som disse personoplysninger er indsamlet til.
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling og sletning af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din ansøgning i det omfang, det
er nødvendigt. Hvis det ikke er muligt, vil vi kontakte dig.
Du har ret til – under særlige omstændigheder – at få begrænset behandlingen af dine
personlige oplysninger. Du bedes i så fald kontakte Udenrigsministeriet.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid
ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den
behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.
Klagemulighed:
Hvis du vil klage over behandling af personoplysninger om dig, kan du rette henvendelse til
Datatilsynet.
Mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf.: 33 193200
Inden du klager, bør du tage kontakt til Udenrigsministeriet, som du mener, behandler
oplysninger om dig i strid med reglerne om databeskyttelse. Det er tilrådeligt, fordi det ofte
vil være muligt at få den dataansvarlige til at komme dig i møde.
Du kan bl.a. klage over, at du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om
indsigt, eller at der er uretmæssigt blevet videregivet oplysninger om dig.

Udenrigsministeriet, KOM, juni 2018

