Samtykke til fotografering m.v.

Barnets navn

Cpr. nr.

Klasse

I forbindelse med indskrivning af dit/jeres barn på (skolens navn) beder vi om tilladelse/samtykke til
følgende:
Formål
Fotografere/filme jeres barn i forbindelse med undervisningen og aktiviteter i
skolen, samt registrering af billederne/optagelserne i henhold til
databeskyttelsesforordningen.
At billederne/optagelserne må anvendes på:
Skole Intra (pr. 1. august 2019 Aula) og på skolen
Kommunen/skolens hjemmeside
Publikationer/pjecer
Kommunens Facebook
At billeder/optagelser/video af dit barn, som andre eleverne har
optage, som led i undervisningen, må anvendes på:
Skole Intra (pr. 1. august 2019 Aula)
Kommunen/skolens hjemmeside
At billeder taget af skolefotografen må anvendes på:
Skole Intra (pr. 1. august 2019 Aula)

Ja

Nej

Hillerød Kommune er dataansvarlig for registreringen af billederne/optagelserne og når kommunens
bruger og publicerer billederne/optagelserne.
Du/I kan til enhver tid tilbagekalde samtykket. For at tilbagekalde samtykket skal du/I kontakte (skolens
navn) på (telefon eller via e-Boks). Tilbagekaldelse af et samtykke vedrører kun fremtidige optagelser
og anvendelse.

Underskrift
Forældre/værge

Dato

Vi behandler personoplysninger om dit/jeres barn - orientering om dine/jeres
rettigheder
Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dit/jeres barn. Herunder at
fotografere/filme dit/jeres barn og anvende billederne/optagelserne til de formål, du/I har
givet samtykke til.
Portrætbilleder er almindelige personoplysninger. Billederne er taget af medarbejdere, andre
elever, fotograf m.v.
Billederne/optagelserne videregives kun til de formål, du/I har givet samtykke til.
Dine/jeres rettigheder
Vi skal orientere dig om, at du/I har ret til:
 at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dit/jeres barn
 at få personoplysninger om dit/jeres barn i en struktureret og maskinlæsbar form
 at få berigtiget urigtige oplysninger om dit/jeres barn, hvis vi er enige i, at de er
urigtige
 at trække dit/jeres samtykke tilbage, hvilket får virkning for vores behandling af
oplysninger om dit/jeres barn fra det tidspunkt, du/I tilbagekalder samtykket
 at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger om dit/jeres
barn
 i visse tilfælde at få behandlingen af dit/jeres barns personoplysninger begrænset.
Behandlingen af dit/jeres barns personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke.
Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dit/jeres barns personoplysninger. Vi
kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare oplysningerne.
Du/I har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, vi
behandler dit barns personoplysninger på. Du/I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres oplysninger, er du/I velkommen til
at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail:
databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din/jeres
henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger digital post klik her eller
sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
.

