
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dataetik politik 

Hvem er vi og hvad er vores virke? 

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. 

Erhvervsaktiviteterne  er samlet i Lauritzen Fonden Holding, der bl.a. tæller selskaberne  

J. Lauritzen, DFDS og  øvrige investeringer. Formålet er, at virke for Danmarks Anseelse 

ved fremme og udvikling af dansk søfart, særligt indenfor international skibsfart, og af 

dansk foretagsomhed i øvrigt. 

 

Fondens erhvervsaktiviteter er således primært i den maritime branche og i særlig grad i 

selvstændige shipping selskaber. De årlige almennyttige uddelinger er specifikt rettet 

mod organisationer og aktører, der arbejder med udsatte børn og unge. Det er således 

ikke Lauritzen Fondens kerneforretning at indsamle eller anvende data. 

Hvem har vi dataudveksling med? 

Lauritzen Fonden har i kraft af sit virke dataudveksling med bl.a. nedenstående, som af 

fonden vurderes til, at være vores primære interessenter: 

 Medarbejdere, ledere og bestyrelsen i Fonden 

 Datterselskaber og associerede selskaber 

 Ansøgere, bevillingsmodtagere og evalueringsleverandører indenfor den 

almennyttige del 

 Lejere i forbindelse med ejendomsudlejning (Klithuset og Platformen) 

 Øvrige direkte samarbejdspartnere (fx banker, revisor, offentlige myndigheder) 

Udover de primære interessenter har fonden ligeledes kortlagt de sekundære 

interessenter. 

Indsamling og brug af data  

Lauritzen Fonden håndterer alle interessenters data på en ansvarlig måde og indenfor 

gældende lovgivning. Fonden indsamler alene data, der har relevans for fondens virke – 

og anvender således alene data i forhold til det formål, de er indsamlet til fx 

bankoplysninger ifbm. udbetaling af bevilling. 

I forbindelse med Fondens uddelinger følges gældende fondslovgivning og bestemmelser 

ift. indsamling, anvendelse samt sletning af data – således er Lauritzen Fonden i 

compliance med fonds- og GDPR-lovgivningen. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lauritzen Fonden anvender både et HR-, bestyrelsesportal samt ansøgningssystem, som 

lever op til gældende lovgivning og bestemmelser – og der er indgået relevante 

databehandler aftaler, der sikrer ansvarlig håndtering af data hos vores IT-

løsningsleverandører og samarbejdspartnere. 

Procedure for datahåndtering 

Al data som Fonden håndterer, er kortlagt. Kortlægningen indeholder typer af data, 

gældende regler for opbevaring, anvendelse, deling og samtykke, regler for sletning samt 

hvem der er dataansvarlig. For at sikre en ansvarlig dataadfærd hos ledelse og 

medarbejdere har Fonden udarbejdet konkrete råd til god dataadfærd i det daglige. Alle 

ansatte skal gennemgå og tilslutte sig Fondens dataadfærd en gang årligt. 

Lauritzen Fondens retningslinjer for dataetik 

 I Lauritzen Fonden ser vi dataetik som en integreret del af vores fonds 

governance, herunder også at de selskaber, vi har investeringer i, forventes at 

complie med gældende lovgivning og bestemmelser. 

 Alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i Lauritzen Fonden er 

informeret om Fondens dataetikpolitik og har tilsluttet sig Fondens 

”dataadfærd”, som klarlægger korrekt dataadfærd og gode vaner. 

 Alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i Lauritzen Fonden  

o udviser respekt for brug af al data herunder data, der kan påvirke andre 

menneskers liv og velbefindende. 

o er indstillet på at lære af fejl og at lade åbenhed om problemer føre til 

forbedringer.  

 Alle Fondens samarbejdspartnere, som håndterer data i relation til fondens virke 

fx i forbindelse med bevillinger til forskning eller ved evaluering af indsatser, 

forventes at udvise respekt for brug af al data herunder data, der kan påvirke 

andre menneskers liv. 

Hvem har ansvaret for politikken? 

Det er Lauritzen Fondens bestyrelse, der er ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af 

Fondens dataetik politik. I det daglige er det Fondens direktion, der har ansvaret for at 

politikken implementeres og efterleves, herunder sikre passende træning og videns 

opdatering om dataetik for medarbejderne i Fonden. 

 

Denne dataetik politik er godkendt af Lauritzen Fondens bestyrelse på 

bestyrelsesmøde tirsdag den 30. november 2021 og senest opdateret den 30. november 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

2022. Fremadrettet indgår politikken i bestyrelsens årshjul, hvor erfaringer med dataetik, 

datapraksis og nyeste lovgivning vil være udgangspunkt for eventuelle kommende 

opdateringer.  


