
Kære ansøger 

 

Vi har i dette dokument kopieret alle de skærmbilleder, du møder undervejs i din ansøgningsproces. Dermed kan du i denne vedledning orientere dig i 

de spørgsmål, vi stiller dig, inden du logger dig på vores ansøgningssystem. 

I de grå INFO-bokse kan du få lidt hjælp til, hvad vi mener med de spørgsmål, vi stiller dig, og som er vigtige, at du udfylder, for at vi kan få det bedste 

billede af dit projekt. 

Vær opmærksom på, at de tre menupunkter ’Projekt’, ’Projekt 2’ og ’Projekt 3’ – ikke betyder, at du skal beskrive tre forskellige projekter. De 

spørgsmål vi stiller dig herunder, vedrører alle den ansøgning, du netop er i gang med at udfylde. 

Kigger du på vores hjemmeside www.faerchfonden.dk – så har vi beskrevet nogle af de projekter vi har doneret til. Det skulle gerne give dig et indtryk 

af, hvad fonden støtter. Her kan du også læse hvad fonden IKKE støtter. 

Vi ønsker dig rigtig god læse- og arbejdslyst, og vi ser frem til at læse din ansøgning. 

 

Venlig hilsen 

Færchfonden  

http://www.faerchfonden.dk/


Det første billede, du møder, er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

  



Det næste billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

 

  



Det tredje billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

  



Det fjerde billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede.  

 

  



Det femte billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

  



 

Det sjette billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

  



Det syvende billede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste billede. 

 

Skærmbilledet nedenfor hører også med til denne del af ansøgningen – her beder vi dig om en samtykkeerklæring til at bruge dine 

personoplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Du giver også samtykke til, at vi kan bruge dit ansøgningsmateriale, såfremt du 

modtager en donation. 

  



 

 

For læsbarhedens skyld kan du nedenfor læse Samtykkeerklæringen i sin fulde ordlyd 

  



Indhentning af samtykkeerklæringer hos ansøger: 

 

Fonden er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning. VI skal derfor i forbindelse med din ansøgning bede 

dig om samtykke på to områder: 

 
 

 

Samtykke til brug af ansøgers personoplysninger:  

Når du indsender en ansøgning, skal du give samtykke til, at Færchfonden kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse 

kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning og offentliggørelse af eventuelle tildelinger 

(eksempelvis modtager, adresse, formål, beløb) 

Vær opmærksom på, at de indsendte oplysninger – udover en eventuel offentliggørelse af en tildeling – kan indgå i overordnede statistiske sammenhænge og kan 

blive offentliggjort på Fondens hjemmeside i årsrapporter eller andre kommunikative sammenhænge. 
 

Ved behandlingen af ansøgninger kan Fonden efter konkret vurdering indhente ekstern faglig rådgivning og vil i disse tilfælde videregive relevante personoplysninger 

og informationsmateriale til relevant tredje part. Fonden samarbejder med eksterne parter i forbindelse med revision, bankoverførelser og indberetning til 

myndigheder. I den forbindelse vil Fonden videregive nødvendige persondata. 
 

 

Samtykke til brug af ansøgers projektmateriale: 

Vi beder dig også give samtykke til, at Fonden vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning kan anvende hele eller dele af det projektmateriale, som ansøger har ophavsret 

til (eller har frikøbt) til brug for Fondens hjemmeside eller i andre præsentationssammenhænge. Fonden vil udelukkende anvende materiale fra projekter, som Fonden 

har støttet. 

 

 

Ved at sætte X i boksen gives der samtykke til begge de ovenstående. 

 
 

  



Det ottende skærmbillede du møder er dette. I INFO-boksen kan du se, hvad du skal gøre. Når du trykker på ’Gem og gå videre’ kommer du til næste 

billede. 

 

 


