10. Aabenraa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dronning Margrethes Vej 13 ▪ Aabenraa ▪ telefon: 7376 8775 ▪ www.10aabenraa.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL FOTO/BILLEDER AF ELEVER – 10. AABENRAA
10. Aabenraa anmoder hermed ___________________________________________________________________________
forældremyndighedsindehavers fulde navn
om samtykke til at tage billeder/fotos af: ____________________________________________________________________
elevens fulde navn
til følgende formål:
☐ Portræt til skolens intra-system (AULA)
☐ Portræt til billedgalleri i lokale på skolen
☐ Billede til skolens nyhedsbreve
☐ Fremstilling af tilbud på portrætfotoprodukt hos skolefotograf
☐ Skolens folder
☐ Kommunens pyloner
☐ Billeder taget ved diverse af skolens arrangementer og aktiviteter
☐ Jeg giver ikke samtykke til at tage billeder af mit barn
Institutionen er forpligtet til at sikre sig, at der kun tages billeder af eleven i neutrale eller positive situationer. Kommer
institutionen i tvivl om samtykkets gyldighed, vil institutionen anmode forældremyndighedsindehaveren om tilladelse i det
konkrete tilfælde.
Samtykket udløber med udgangen af skoleåret og kan til enhver tid trækkes tilbage af samtykkegiver. Tilbagetrækning af
samtykke sker ved henvendelse til 10. Aabenraa – telefon: 7376 8775.
Samtykkegiver kan benytte sig af retten til indsigt. Dette sker ved henvendelse til Aabenraa Kommunes. Databeskyttelsesrådgiver på mail dbr@aabenraa.dk eller telefon 7376 7001.

Behandlingens lovgrundlag
Billeder og videoer af børn er personhenførbare oplysninger, som skal behandles efter bestemmelserne i gældende love,
herunder særligt databeskyttelsesforordningen og persondataloven. Samtykket gives under betingelse af, at alle
behandlingsskridt – indsamling, opbevaring, sletning, deling, mv. – følger gældende lov, samt at alle foranstaltninger –
arbejdspladsens sikkerhed, at der ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt, adgangsbegrænsning, mv. – ligeledes følger
gældende lov.
I tilfælde af sikkerhedsbrud vil forældremyndigheden blive underrettet hurtigst muligt. Har du spørgsmål til denne
samtykkeanmodning er du velkommen til at rette henvendelse til din institution.
Du kan læse mere om databeskyttelse i Aabenraa Kommune på www.aabenraa.dk/databeskyttelse

Jeg giver hermed samtykke til den ovenstående behandling:
(forældremyndighedsindehaverens underskrift)

_________________________________________
Dato
Underskrift

