
Ansøgningsskema 

Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskab 

Ansøgers navn: 

Personnummer: 

Adresse: 

Medlem af: o Pharmadanmark

o Danmarks Apotekerforening

Ved efterladt ægtefælle/barn angives 

afdødes ægtefælles/forældre navn: 

Nem-konto til evt. udbetaling af legat Reg.nr. kontonr. 

Økonomiske forhold 

Personlig indkomst 

Kapitalindkomst 

Skattepligtig formue (inkl. fast ejendom) 

Skattepligtig formue i fast ejendom 

VIGTIGT: Til ansøgningsskemaet skal der vedlægges den sidste årsopgørelse og seneste 

forskudsopgørelse, samt en evt. begrundet ansøgning. 

Ansøgningen skal senest være indsendt den 31.marts (uddeling foretages i maj måned) til: 

Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskab 

Steffen de Teilman Hald, Parkvej 33, 2830 Virum (mail: hald@apoteket.dk). 

Vitterlighed - rigtigheden af de anførte oplysninger skal attesteres af to vitterlighedsvidner 

Navn 

Adresse 

Underskrift 
-------------

Navn 

Adresse 

Underskrift 
-----------



Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskab 

Information om vores behandling af dine personoplysninger. 

Vi er den dataansvarlige: 

Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskab er dataansvarlig for behandling af de person

oplysninger, som vi modtager fra vores ansøgere. Vores kontaktoplysninger er: 

Det Pharmaceutiske Understøttelsesselskab, 

Steffen de Teilman Hald, Parkvej 33, 2830 Virum 

Mail: hald@apoteket.dk. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger for på bedst mulig måde at kunne yde støtte efter selskabets 

fundatser. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6stk lf.

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler de personoplysninger, som du har tilsendt os i ansøgningsskemaet og som bilag (bl.a. 

årsopgørelse og forskudsopgørelse til SKAT) 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine oplysninger indtil bestyrelsen har uddelt legaterne for sidste regnskabsår, 

hvorefter alle personoplysninger vil blive slettet. 

Hvor dine oplysninger stammer fra 
Oplysningerne om dig stammer fra dine egne oplysninger i forbindelse med din ansøgning til 

Understøttelsesselskabet. 
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Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse: 

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du gør 

brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret 

med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller 

ajourførte. 

Ret til sletning 
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletninger 

indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har 

ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på et 

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 vores ellers lovlige behandling af dine person

oplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, 

som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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