Samtykke til brug og offentliggørelse af billeder og film ved
skolekonkurrencen Årets Panthelte

Kære forældre,
Jeres barns klasse har valgt at deltage i Dansk Retursystems
skolekonkurrence Årets Panthelte, der har til formål at sætte genanvendelse
på skoleskemaet. Konkurrencen henvender sig til alle 0.-4.-klasser i hele
Danmark, og understøtter skolernes arbejde med klima og miljø.
I konkurrencen skal klasserne indsamle flest mulige tomme flasker og dåser
og aflevere dem til genanvendelse.
Ifølge persondatalovgivningen skal vi indhente samtykke til, at billeder og
film, som kan blive taget i forbindelse med skolekonkurrencen må bruges af
Dansk Retursystem som illustrationsmateriale på hjemmesider, rapporter og
eksternt i form af illustrationer til artikler, nyhedsindslag og på sociale
medier. For elever, der er under 15 år, skal tilladelsen gives af
forældremyndighedens indehaver.
Vi beder jer derfor om at udfylde denne blanket og levere den tilbage til
klasselæreren, såfremt I vil give tilladelse til, at jeres barn eventuelt
medvirker på film eller billeder. Læs mere om konkurrencen på
daaserydderen.dk. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Dansk
Retursystem på daaserydderen@dansk-retursystem.dk.

Med venlig hilsen
Dansk Retursystem og klasselæreren
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Samtykke
Jeg giver herved samtykke til, at billeder og film af mit barn taget i
forbindelse med mit barns klasses deltagelse i Dansk Retursystems
skolekonkurrence 2017, Årets Panthelte, må anvendes af Dansk
Retursystem som illustrationsmateriale på hjemmesider, rapporter og
eksternt i form af illustrationer til artikler, nyhedsindslag og på sociale medier.
Samtykke gives under den forudsætning, at billederne bruges i en
sammenhæng, som ikke er krænkende for mit barn.
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Dog kan samtykke ikke
tilbagekaldes, hvis materialet allerede er trykt eller
publiceret.
Dato: _____________________

Barnets navn: _____________________________________________

Forældres navn:____________________________________________

Underskrift ________________________________________________
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