Samtykkeerklæring ved brug af billeder af elever
Middelfart Gymnasium og HF ønsker at indhente dit samtykke til, at skolen må anvende billeder, som du er
med på. Vi vil gerne kunne anvende billeder med elever på, for at kunne vise hvilke aktiviteter, der finder
sted på skolen samt at illustrere ”dagligdagen” på Middelfart Gymnasium.
NB: Hvis du ikke giver samtykke, er du selv ansvarlig for at holde dig væk fra kameraer ifm. skoleaktiviteter.
Samtykkeerklæring
Jeg giver hermed tilladelse til, at Middelfart Gymnasium og HF må benytte billeder, hvor jeg er på i
nedenstående afkrydsede felter. Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken mit cpr. nummer, navn
eller andre personoplysninger bliver bragt sammen med billederne, samt at billederne udelukkende bliver
brugt i en sammenhæng, der ikke er krænkende for mig som person.
____ Jeg giver samtykke til, at billeder, hvor jeg er på, må bruges ifm. skolens infomateriale
(infobrochure, hjemmeside o. lign.)

____ Jeg giver samtykke til, at billeder hvor jeg er på, må bruges på skolens profiler på de sociale
medier (Instagram og Facebook)

Jeg kan til enhver tid trække ethvert af mine samtykker tilbage, så Middelfart Gymnasium og HF fremover
ikke må bruge billeder, hvor jeg er på. Det sker skriftligt ved en mail til skolen.

Navn

____________________________________________________________________________

Underskrift____________________________________________________________________________
Offentliggørelse på internet, hjemmesider, sociale medier, i skriftligt oplysningsmateriale og lignende af billeder af
genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet
er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler og fra 25. maj 2018
persondataforordningens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.
Der findes ingen specifikke regler i persondataloven og heller ikke i persondataforordningen om offentliggørelse af
billeder på internet, hjemmesider, sociale medier, i skriftligt materiale og lignende uden samtykke. Datatilsynet har
afgjort, at elever, som er fyldt 15 år selv kan tage stilling til samtykke.
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