
Personvernerklæring for Caroline Musæus Aarsvolds fond 
 
Denne personvernerklæring gir informasjon om hvordan Caroline Musæus Aarsvolds fond 
samler inn og behandler personopplysninger. 
 
Nedenfor gis en beskrivelse av hvordan Caroline Musæus Aarsvolds fond behandler 
personopplysninger, hvilke rettigheter du har som registrert og hvordan du kan håndheve 
disse rettighetene. 
 
Behandlingsansvarlig 
Caroline Musæus Aarsvolds fond ved Legeforeningens generalsekretær er 
behandlingsansvarlig for Caroline Musæus Aarsvolds fonds behandling av 
personopplysninger, og skal påse at personopplysninger behandles i tråd med 
personvernregelverket. 
 
Adresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 
E-post: legeforeningen@legeforeningen.no 
Org. nummer: 990 684 766  
 
Personvernombud 
Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger 
kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Cecilie Rønnevik på epost 
cecilie.ronnevik@pwc.com. 
 
Hvordan Caroline Musæus Aarsvolds fond behandler personopplysninger 
 
Behandling av søknader 
Caroline Musæus Aarsvolds fond deler ut midler to yngre norske indremedisinere utpekt av 

Den norske legeforening, som studie- og reisestipend. I den forbindelse behandles søkernes 

navn, kontaktopplysninger og prosjektsøknad.  

Det rettslige grunnlaget for å behandle disse opplysningene er Caroline Musæus Aarsvolds 
fonds berettigede interesse i å behandle personopplysninger som er nødvendige for å 
avgjøre om søkeren skal få innvilget et midler fra stiftelsen, jf. personvernforordningen 
artikkel 6 nr. 1 bokstav f.  
 
Alle personopplysninger som innkommer i forbindelse med søknader som avslås slettes 
senest tre måneder etter avslaget meddeles søkeren. Selve vedtaket om avslag slettes etter 
to år. Personopplysninger som innkommer i forbindelse med søknader som innvilges 
behandles fem år etter at prosjektet det er bevilget midler til er avsluttet.  
 
Utbetaling av midler 
Etter vedtak om innvilget søknad utbetaler Caroline Musæus Aarsvolds fond midler til 
søkeren som er innvilget studie- og reisestipend. I den forbindelse behandles navn, 
fødselsnummer, kontonummer og / eller navn på arbeidsgiver til den aktuelle søkeren. 
Behandling av fødselsnummer er nødvendig for å dokumentere at midlene er utbetalt til 
rette vedkommende jfr. personopplysningsloven §12. 
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Det rettslige grunnlaget for å behandle disse opplysningene er Caroline Musæus Aarsvolds 
fonds berettigede interesse i å betale ut midler til søker som er innvilget midler jf. 
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.  
 
Alle personopplysninger som behandles i forbindelse med utbetaling av forskningsmidlene 
slettes i henhold til norsk bokføringsregelverket, altså innen 5 år etter regnskapsårets slutt.  
 
Besvarelse av henvendelser 
Caroline Musæus Aarsvolds fond mottar henvendelser fra potensielle søkere og søkere i 
forbindelse med utlysnings av forskningsmidler.  
 
I den forbindelse behandles avsenders navn og kontaktopplysninger.  
 
Det rettslige grunnlaget for å behandle disse opplysningene er Caroline Musæus Aarsvolds 
fonds berettigede interesse i å besvare henvendelser fra potensielle søkere og søkere, slik at 
disse får besvart sine spørsmål, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. 
 
Alle personopplysninger som behandles i forbindelse med besvarelse av henvendelser 
slettes etter tre måneder.    
 
Sikkerhet 
Caroline Musæus Aarsvolds fond har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle, vår 
informasjonssikkerhet slik at personopplysningene dine er tilfredsstillende beskyttet. Dette 
inkluderer: 
 

● organisatoriske tiltak (spesifiserte instrukser, rutiner og prosesser), og  
● tekniske tiltak (maskinvare og programvare) 

 
Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot tap, endring, uautorisert 
tilgang og andre mulige sikkerhetsbrudd. 
 
Utlevering 
Caroline Musæus Aarsvolds fond vil kun utlevere personopplysninger om deg dersom det er 
nødvendig for å ivareta lovpålagte forpliktelser. Det kan for eksempel være lovpålagt å 
utlevere opplysningene til offentlige myndigheter.  
 
Bruk av databehandlere 
Caroline Musæus Aarsvolds fond bruker databehandlere for behandling av 
personopplysninger på  stiftelsen sine vegne, eksempelvis benyttes e-postsystemet til Den 
norske legeforening.  
 
I slike tilfeller inngås særskilt avtale med aktuell databehandler for å sikre at behandlingen av 
opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og Caroline Musæus Aarsvolds fonds 
krav til behandling av personopplysninger. Bruk av eksterne databehandlere er ikke å regne 
som utlevering av personopplysninger.  
 



Dine rettigheter 
Innsyn i egne personopplysninger 
Du har rett til å vite om Caroline Musæus Aarsvolds fond behandler personopplysninger om 
deg, og i så fall hvilke og hvordan Caroline Musæus Aarsvolds fond behandler disse 
personopplysningene, jf. personvernforordningen artikkel 15. Caroline Musæus Aarsvolds 
fond kan i så fall gi deg en kopi som inneholder denne informasjonen. 
 
Korrigering av egne personopplysninger 
Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller 
supplert, jf. personvernforordningen artikkel 16. 
 
Sletting av egne personopplysninger 
Du har rett til å kreve at Caroline Musæus Aarsvolds fond sletter personopplysninger om deg 
dersom bestemte vilkår er oppfylt, jf. personvernforordningen artikkel 17. Dette vil typisk 
være aktuelt om behandlingen ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålene som 
opplysningene ble samlet inn for, eller at Caroline Musæus Aarsvolds fond ikke lenger er 
rettslig pålagt å lagre de aktuelle personopplysningene. 
 
Denne rettigheten gjelder likevel ikke for behandling som er nødvendig for at Caroline 
Musæus Aarsvolds fond skal kunne overholde rettslige forpliktelser Caroline Musæus 
Aarsvolds fond er pålagt, herunder etter bokføringsregelverket.  

 
Begrense behandling av egne personopplysninger 
Du har på visse vilkår rett til å kreve at Caroline Musæus Aarsvolds fond begrenser 
behandlingen av dine personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 18. Dette 
betyr at du kan be Caroline Musæus Aarsvolds fond om å avslutte en viss type behandling i 
en bestemt periode, slik som utlevering til tredjeparter.    

 
Dataportabilitet 
Du har rett til å motta en kopi av de personopplysningene Caroline Musæus Aarsvolds fond 
har mottatt fra deg, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, jf. 
personvernforordningen artikkel 20. Du har også rett til selv å kreve at Caroline Musæus 
Aarsvolds fond overfører disse personopplysningene direkte til en annen 
behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig. 
 
Retten til dataportabilitet gjelder kun for behandling som er basert på ditt samtykke eller 
Caroline Musæus Aarsvolds fonds avtale med deg. 
 
Protestere mot behandling av egne personopplysninger 
Du har rett til å protestere mot Caroline Musæus Aarsvolds fond s behandling av dine 
personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 21. I så fall må den aktuelle 
behandlingen opphøre, med mindre Caroline Musæus Aarsvolds fond kan bevise tvingende 
berettigede grunner for å fortsette med behandlingen.  
 
Klage på Caroline Musæus Aarsvolds fonds behandling av dine personopplysninger 



Du har rett til å klage på Caroline Musæus Aarsvolds fond s behandling av dine 
personopplysninger. Denne klagen kan rettes til daglig saksbehandler på epost til 
caroline.solberg.yakubu@legeforeningen.no  
 
Du kan også klage til Datatilsynet ved å følge fremgangsmåten som er angitt her.  
 
Endringer i denne personvernerklæringen  
Det kan oppstå et behov for å gjøre endringer i Caroline Musæus Aarsvolds fonds 
personvernerklæring som følge av nye eller endrede krav i personvernregelverket, eller som 
følge av at Caroline Musæus Aarsvolds fond endrer måten legatet behandler 
personopplysninger på. I slike tilfeller vil personvernerklæringen bli oppdatert og publisert 
på legatet Caroline Musæus Aarsvolds fonds nettsider.  
 
Sist revidert 23.06.2021. 
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