Samtykkeerklæring (fotos og video)
Jeg giver samtykke til, at Viborg Ungdomsskole / Klub Gården under Viborg Kommune, må fotografere/filme dit barn –
torsdag d. 10/9- 2020, og bruge billederne til følgende formål:
•
•
•
•
•
•
•
•

Må vises i institutionen for medarbejdere, børn/brugere, pårørende
(dvs. ikke offentlig visning for bredere personkreds)
Må vises på Viborg Kommunes intranet og institutionens intranet, hvis man har et sådant
Må vises på institutionens hjemmeside: klubgaarden.viborg.dk
Må vises på Viborg Kommunes hjemmesider
Må vises på følgende sociale medier: instagram - klubgaardenviborg
Må bruges i kommunalt informationsmateriale, f.eks. pjecer (både trykt og digitalt): klubbernes fælles brochure
– samt Klub Gårdens brochure.
Må bruges som dokumentation af det pædagogiske arbejde, undervisning/supervision af institutionens
personale og evaluering i forbindelse med personalets arbejde
Må vises i eksterne medier f.eks. fagblade, aviser og tv: Houlkær Nyt samt Viborg Folkeblad

Dato:
______________________________________________________________________________

Barnets navn (blokbogstaver):
______________________________________________________________________________

Navn (blokbogstaver):
______________________________________________________________________________

Underskrift:
______________________________________________________________________________

Hvorfor skal vi have din tilladelse
Viborg Kommune skal have dit samtykke (dvs. din tilladelse), hvis den ønsker at bruge portrætbilleder i forskellige
situationer eller medier, f.eks. til at blive vist i en institution, i pressen, på internettet eller i et personaleblad. Det siger
loven.
Hvis du skriver under på denne samtykkeerklæring, giver du din tilladelse til, at Viborg Kommune har lov at tage
portrætbilleder af dig eller dit barn under 13 år. Vi skal også have dit samtykke, hvis vi tager et situationsbillede med
dit barn, hvis det sker på steder, hvor der ikke er offentlig adgang – f.eks. i en børneinstitution.
Hverken portrætbilleder eller andre billeder vil være krænkende eller indeholde følsomme oplysninger.
Samtykket gælder både stillbilleder og videooptagelser.
Du kan til enhver tid kalde dit samtykke tilbage med virkning fra det tidspunkt, hvor du kontakter Viborg Kommune. Du
kan kalde samtykket tilbage ved at sende en mail til kommunikation1@viborg.dk, hvor du skriver hvilken dato og i
hvilken anledning billederne blev taget.

Kommunikation & Jura, januar 2019

