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Navn    Cpr.nr.    

Adresse    Bank    

Post nr.   By  Reg nr.    

Tlf. nr.     Konto nr.     

Gift/samlevende  Enlig   Enlig forsørger   

E-mailadresse       

Udgået fra Det Kongelige Vajsenshus år    

Har du tidligere modtaget legat fra DGM: ja/nej:  Hvis ja, hvilket år?  

Husk at du skal være medlem af foreningen for at kunne søge legat. 

Hvad søger du hjælp til? 

Studiehjælp         Husleje 

        Bogindkøb         Varmestøtte 

         Studierejse *)         Istandgørelse 

          Flytteomkostninger 

*) hvis du søger legat til Studierejse, oplys da        Aktuel nødsituation 

Kursus afgift          Rekreationsophold 

Rejsemål          Evt. Andet 

Transportudgifter    

Forbeholdt Bestyrelsen: 

Legat nr./år._______________________________________________Tildelt legat______________kr.  

Udfyld bagsiden (side 2) 

Dato:  Underskrift:_______________________________________________ 



 
 

Side 2 af 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERELT VEDR. ANSØGNINGEN 

AKTUEL MÅNEDLIG ØKONOMI 

Indtægter: 

Husstandsindkomst, netto  

Legater                               

Boligstøtte                          

S.U.                                    

Øvrige indtægter                

 

 

______________________________________ 

 

Udgifter: 

Husleje / Boligafgift 

Varme 

Afdrag lån 

Afdrag uddannelseslån 

Befordringsudgifter 

Telefon 

Øvrige udgifter 

______________________________________ 

I alt                                         Kr. 

Rådighedsbeløb pr. måned Kr. ___________ 

I alt                                         Kr 

 

 

Begrundelse for ansøgningen. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Supplerende oplysninger kan evt. vedlægges. 

Hvad du bør vide. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes personligt af ansøgeren, og dit kontingent skal være betalt. Vi lægger vægt 

på behovet og den økonomiske situation - og skriv venligst med blokbogstaver eller på maskine. Alle legater 

er skattepligtige og det forsøger vi at tage højde for, når vi tildeler legaterne. Bestyrelsen sender hvert år 

legatoplysningerne til Told & Skat, og du skal kontrollere at dit legat er med på din selvangivelse. Den eneste 

undtagelse er at legater til studierejser under nogle omstændigheder kan være skattefrie. 

Pengene til DGM's legater kommer fra Friboligfonden, Grandjean og Hustrus Legat, Høepner og Hustrus Legat, 

Enkefru Kofoeds gave, Stiftelsens grundkapital, Holmer og Hustrus legat, H. & C. Schous Legat, A. Svendsens 

og Hustrus Legat, Brændselsfonden, Legatfonden, Chr. M. Hansens Legat, H. N. E. Hoffmanns Legat, 

Frøknerne Mobergs Legat, A.  &  E.  Andersens Minde- og Julelegat, Clara Hennings Legat, Enkefru Høpners 

Legat, Fru R. Wiedemanns Fødselsdagslegat, P. Dilleben og Hustrus Legat, Chr. Ottesens Mindefond, Arven 

efter Ebba og Poul Truelsen, Arven efter Elin og Per Bjeld samt en del af renteafkastet fra DGM's formue. 

Ring ikke for at høre om hvordan resultatet er blevet! Det oplyses ikke pr. telefon, du får direkte besked. 

Ansøgningsfristen er 1.  maj og 1. november. Opstår der et akut behov, udenfor ansøgningsperioden, mærkes 

kuverten     

"HASTER" og bestyrelsen vil behandle ansøgningen, såfremt puljen ikke er opbrugt. 

Forsendelsen af det udfyldte skema mærkes "Legat" og sendes til: 

DET GODE MINDE's kasserer 

Ditte Rødgaard, Hovedgaden 64 D, 4240 Borup 
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Privatlivspolitik for Vajsenhusianerforeningen Det Gode Minde Legat Fond. 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god 

databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller, hvordan vi 

behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.  

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Legatets legitime 

interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de 

angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

1. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger  

Vajsenhusianerforeningen Det Gode Minde er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine 

personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:  

Kontaktperson:  

Adresse: Vaisenhusianerforeningen Det Gode Minde 

c/o Ditte Rødgaard 

Hovedgaden 64 D 

4140 Borup 

Telefonnr.: [40403422]  

Mail: [ditte.rodgaard@detgodeminde.dk]  

Hjemmeside: www.detgodeminde.dk  

2. Behandling af personoplysninger  

Vi behandler følgende personoplysninger:  

Navn og evt. fødenavn, cpr.nr, adresse, telefonnummer, mailadresse, kontooplysninger samt 

medlemsnummer. 

3. Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger  

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger og ansøgninger for at vurderer om 

Legatet kan yde støtte til det ansøgte formål 

Kontakte ansøgere til forespørgsel eller evt. ansøgninger 

Administrere bevillinger, herunder holde løbende kontakt med legatmodtagerene samt 

videregive oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at overholde gældende 

lovgivning. 

4. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser  

Vi behandler personoplysninger for at kunne behandle ansøgninger og administrere 

bevillinger. 

Vi opbevarer personoplysninger i 2 år, efter vi har afsluttet behandlingen af en ansøgning. 

Hvis ansøgningen fører til en bevilling, opbevarer vi personlysninger i 5 år for at opretholde 

de regnskabsmæssige forpligtigelser. 

5. Samtykke  

Du giver ved ansøgning om legat samtykke til at bruge dine personoplysninger til 

behandling af din ansøgning. 
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6. Videregivelse af dine personoplysninger  

Videregivelse af oplysninger gøres kun i det omfang det er nødvendigt for at overholde 

gældende lovgivning. 

7. Dine rettigheder  

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:  

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser 

dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)  

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)  

 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  

 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet efter 2 år og som frivillig ret til at blive 

slettet efter     5 år pga. regnskaberne. (retten til at blive glemt)  

 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  

 Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om 

dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at 

henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.  

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 

undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemføre i så fald ændringer eller sletning 

så hurtigt som muligt.  

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine 

personoplysninger.  

8. Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer 

privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige 

ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 
Godkendt d. 14. november 2019. 


