Vi fortæller de gode
historier om Ungdomsskolen
- med din hjælp
Ungdomsskolen bruger billeder i trykte og digitale
medier. På den måde er det muligt for elever, forældre
og andre at følge med i Ungdomsskolens dagligdag.
Gennem billeder og film fortæller vi de gode historier,
åbner Ungdomsskolen for omverdenen, deler viden og
informerer om begivenheder og arrangementer.
Vi har stort fokus på, at ingen føler sig udstillet,
udnyttet eller krænket.
Derfor vurderer vi altid, hvad der er egnet til at dele
med andre - og modtager vi evt. indvendinger, gør vi
alt, hvad vi kan for at fjerne et billede eller en video.
SAMTYKKEERKLÆRING
Jeg giver hermed tilladelse til, at Ungdomsskolen må offentliggøre fotos taget af Ungdomsskolens
medarbejdere, hvor nedenstående elev er på.
Billeder/Video må benyttes som illustrations/informationsmateriale på fx Ungdomsskolens
hjemmesider, pressebilleder, Ungdomsskolens egne profiler på de sociale medier og i tryksager udgivet
af Ungdomsskolen.
Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken cpr.nr eller andre personfølsomme oplysninger
bliver bragt sammen med billederne, samt at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der ikke er
krænkende. Tilladelsen gives til, at navn og billeder må bruges i forbindelse med oplysninger i relation
til ungdomsskolens aktiviteter.
SAMTYKKE gives til at billeder kan bruges på skolens… (sæt kryds)
☐ Hjemmeside
Elev navn:

☐ Facebook

☐ Skriftligt materiale (plakater, postkort, flyvers mv.)

__________________________________________________

Elev (fødselsdag) cpr.nr.: _______________________________________
Dato/Underskrift: _________________________________________________
Elev eller forældremyndighedsindehaver

Samtykkeerklæringen opbevares i skolens elektroniske sagsdokumentionshåndteringssystem, - og videregives ikke til andre.
Med den nye persondataforordning samt lovforslaget til den nye persondatalov følger, at unge over 13 år kan afgive samtykke
på egen hånd i forbindelse med informationssamfundstjenester, dvs. at der her gælder et individuelt modenhedskriterium.
Hvis den unge har den modenhed, som på det givne område er nødvendigt for at forstå konsekvenserne af samtykket, og der er
grund til at antage, at der foreligger stiltiende samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, eller at denne ikke vil modsætte
sig samtykket.
Hvis eleven selv har givet samtykket, vil det også være op til eleven selv at trække samtykket tilbage.
Forældremyndighedsindehaveren kan dog uanset modenhedsvurderingen, altid give samtykke på vegne af eleven indtil det
fyldte 18. år.
Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage (dog ikke for allerede trykt materiale). Kommunens
databeskyttelsesrådgiver fører tilsyn med behandlingen af personoplysninger og kan kontaktes på dpo@helsingor.dk

