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Information om hvordan ansøgninger til socialfonden bliver behandlet og
om ansøgerens rettigheder.
SIK varetager det administrative arbejde i forbindelse med behandling af ansøgninger til socialfondene (der er således fem forskellige socialfonde, som
SIK og arbejdsgivere har indgået overenskomst om, men i denne information
anvendes alene begrebet ”socialfonden”).
I forbindelse med ansøgninger til socialfonden indsamler og behandler Socialfonden en række personfølsomme oplysninger, som vedrører ansøgeren eller
dennes nære pårørende. Disse oplysninger er:
• Identifikationsoplysninger og kontaktoplysninger
• Cpr. nr.
• Bankoplysninger
• Lægeerklæring eller erklæring fra optiker
• Lønsedler
• Skatte/B-kort
• Arbejdsgiverens afslag på støtte
• Ansættelseskontrakt
Formålet med behandlingen af disse personfølsomme oplysninger er, at Socialfonden kan vurdere en ansøgning og beslutte om der skal gives godkendelse
eller afslag på ansøgningen. Disse personoplysninger vil blive behandlet af
såvel SIK som ansøgerens arbejdsgiver.
Der skal anvendes en særlig ansøgningsblanket, når der søges til Socialfonden. Heraf fremgår, at ansøgeren ved underskrivelse af blanketten giver samtykke til behandling af vedkommendes personoplysninger, samt at ansøgeren
har indhentet samtykke fra sine pårørende til videregivelse af personoplysninger om disse.

Det juridiske grundlag for indsamlingen og behandlingen af de indsendte personoplysninger er således det afgivne samtykke, jfr. persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 1 samt § 7, stk. 2, nr. 1.
Hvis man ikke ønsker at give samtykke, vil det få den betydning, at ansøgningen ikke kan komme i betragtning til bevilling af støtte/tilskud.
En ansøger kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. Sker dette, vil det
kunne få betydning for muligheden for at få støtte/tilskud fra Socialfonden. Et
tilbagetrukket samtykke, vil ikke påvirke lovligheden af den indsamling, behandling og videregivelse, som har fundet sted forud for tilbagekaldelse af
samtykket.
Hvis der gives afslag på en ansøgning, slettes de personlige oplysninger, når
der er gået 3 måneder fra afslaget. Hvis en ansøgning bliver imødekommet,
slettes de personlige oplysninger, når der er gået 5 år.
For at sikre at personoplysninger behandles på en forsvarlig måde, har SIK
indført en række tiltag for at sikre, at disse personfølsomme oplysninger ikke
kommer til kendskab for uvedkommende. Der er således bl.a. indført en databeskyttelsespolitik ved behandling af ansøgninger til socialfonden, der sikrer,
at det kun er de medarbejdere, der arbejder med disse ansøgninger, som kan
få indsigt i de personfølsomme oplysninger, som en ansøgning indeholder.
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