
ANSØGNING 
til 

Huslejelegat fra Linnemanns Jomfrukloster i Vejle 
stiftet af hr. Andreas Deichmann Linnemann og fru Ane Marie Linnemann, født Smidt. 

 
Ansøgningsberettigede: enlige, værdigt trængende kvinder, der er fyldt 40 år. Slægtninge efter 
stifterne har fortrinsret. Hvis der ikke er slægtninge, har ansøgere, født i Vejle, fortrinsret. Det er 
en betingelse for at modtage legatet, at man bor i Vejle kommune. 
 

Navn: 
 
 
 
 
 

Cpr.nr. 

Adresse: 
 
 
 
 
 

Fødeby: 

Mail hvor ansøger kan kontaktes:  
 
 
 

 
 

 

Får du økonomisk hjælp af nogen art fra det offentlige?  
 
Hvis ja, hvilken: 

 
 
 
 

Din eventuelle formue:  
 
 

Din bruttoindtægt pr. md.:  
 
 

Huslejens størrelse pr. md.:  
 
 

Har du modtaget legatet før:  

Dokumentation for slægtsskab med stifterne eller fødeby skal vedlægges ansøgningen.  
Årsopgørelsen fra 2021 skal vedlægges ansøgningen. Hvis årsopgørelsen ikke er vedlagt vil 
ansøgningen ikke blive taget i betragtning. 

 

Beskriv kort, hvorfor du mener, at du er berettiget til legatet: 
 
 
 
 
 
 



 

Hvor har du hørt om Huslejelegatet fra Linnemanns Jomfrukloster i Vejle (valgfrit) 
 
 

 

Tro- og Love erklæring 
Jeg erklærer ved min underskrift på tro og love, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. 
 

Samtykkeerklæring 
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Vejle Kommune må behandle mine oplysninger til brug for vurdering af, om jeg er 
berettiget til at modtage legatet fra Linnemanns Jomfrukloster i Vejle. Samtykket betyder også, at Vejle Kommune kan indhente 
oplysninger om mine personlige og økonomiske forhold ved Skattestyrelsen, internt i kommunen og i CPR-registreret og i den 
forbindelse kan kommunen videregive oplysninger om mig til dem, kommunen indhenter oplysninger hos. Jeg er orienteret om, 
at et evt. legat som udgangspunkt vil blive udbetalt til min NemKonto, hvis jeg ikke oplyser andet. Ved min underskrift bekræfter 
jeg, at jeg har modtaget Vejle Kommunes orientering om behandlingen af mine personoplysninger, og om at jeg til en hver tid 
kan tilbagekalde mit samtykke.   
 
 
 
 
 

 

______________________________, den            /                2022 

  

 

Underskrift 
 

 

 

Påtegning fra sagsbehandler i Vejle Kommune (valgfrit) 
Det bekræftes, at ansøgers oplysninger er korrekte.  

Dato Stempel og underskrift 
 
 
 
 
 

 

Almindelig post: 

Ansøgningsskema og eventuel dokumentation indsendes til  

Vejle Kommune, Juridisk Kontor, att.: Michael Hein Petersen, Skolegade 1, 3., 7100 Vejle.  

Mail: 

Hvis du ønsker at sende ansøgningen og bilag pr. mail, skal du sende det fra borger.dk til Vejle Kommune. 

Vælg postkassen Øvrige spørgsmål til Vejle Kommune.  

Skriv, at det drejer sig om Linnemanns Jomfrukloster i Vejle, att.: Michael Hein Petersen, Juridisk Kontor. 

Ansøgningsfristen er fredag den 18.11.2022.   

  



BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
 

til brug for ansøgning til 

 
Huslejelegat fra Linnemanns Jomfrukloster i Vejle 

stiftet af hr. Andreas Deichmann Linnemann og fru Ane Marie Linnemann, født Smidt. 

 
 

3 
 

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger 

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi 

følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger 

fremgår af ansøgningsskemaet.  

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 

38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Telefonnummer: 72273002 

E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com 

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme 

eller fortrolige oplysninger. 

 

Formålet med behandling af dine personoplysninger og reglerne 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne vurdere, om du er berettiget til at modtage en 

legatportion.  

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra a.   

 

Samtykkeerklæring 

Ved din underskrift giver du samtykke til, at Vejle Kommune må behandle dine personoplysninger 

til brug for vurderingen af, om du er berettiget til at modtaget legatet fra Linnemanns Jomfrukloster 

i Vejle. Samtykket betyder også, at Vejle Kommune kan indhente oplysninger om dine personlige 

og økonomiske forhold ved Skattestyrelsen, internt i kommunen og i CPR-registreret og i den 

forbindelse kan kommunen videregive oplysninger om dig til dem, kommunen indhenter 

oplysninger hos.  

 

Du er orienteret om, at et eventuelt legat som udgangspunkt vil blive udbetalt til din NemKonto, 

hvis du ikke oplyser andet. Du bekræfter også ved din underskrift, at du har modtaget Vejle 

Kommunes orientering om behandlingen af dine personoplysninger og om, at du til en hver tid kan 

tilbagekalde dit samtykke. 

 

Kategorier af personoplysninger 

De typer af personoplysninger, vi behandler, er almindelige personoplysninger og dit cpr.nr. 

 

 

mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle


 

Modtagere af personoplysninger 

Som det fremgår af samtykkeerklæringen, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dine 

personlige og økonomiske forhold ved Skattestyrelsen, internt i kommunen og i CPR-registreret og 

i den forbindelse kan kommunen videregive oplysninger om dig til dem, kommunen indhenter 

oplysninger hos. Vi gør det, hvis det er nødvendigt for at kunne vurdere, om du er berettiget til at 

modtage legatet.  

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den 

periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling og opfyldelsen af 

formålet med behandlingen. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares 

oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven. 

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver 

tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Dette kan du gøre ved at kontakte Vejle Kommune, Juridisk Kontor, att.: Michael Hein Petersen, 

Skolegade 1, 3., 7100 Vejle Kommune.  

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af 

dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 

tidspunkt. 

 

Dine rettigheder   

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: ret til at se oplysninger, ret til 

berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af 

behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 

registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

Klagemuligheder 

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 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

