Samtykkeerklæring ved brug af billeder mv.
Gymnasiet - under 18 år
Elevens navn:_________________________________________________________________
Elevens klasse:________________________________________________________________
Ingrid Jespersens Gymnasieskole vil gerne præsentere de mange forskellige sider af skolens liv for nuværende og kommende
elever, forældre og andre interesserede. Til dette formål anvender skolen billeder, videomaterialer og personlige oplysninger i form
af kontaktoplysninger.
Skolen har stort fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Det afgørende
kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbillede ikke med rimelighed må kunne føle sig
udstillet, udnyttet eller krænket.
Offentliggørelse af billedmateriale mv.
Ingrid Jespersens Gymnasieskole ønsker at indhente samtykke til offentliggørelse af billeder, hvor eleven tydeligt kan identificeres.
.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende billeder, hvor eleven er tydelig og identificerbar, på følgende medier:
☐ Ja

☐ Nej

”Den grønne bog”

☐ Ja

☐ Nej

Skolens hjemmeside og Studieretningsfolder

☐ Ja

☐ Nej

Skolens sociale medier (Facebook/Instagram)

Der gives samtykke til, at skolen må anvende video, hvor eleven er tydelig og identificerbar, på følgende medier:
☐ Ja

☐ Nej

Skolens hjemmeside samt sociale medier (Facebook/Instagram)

Samtykket omfatter ikke offentliggørelse i foldere og brochurer med henblik på direkte markedsføring, hvortil der indhentes særskilt
samtykke.
Offentliggørelse af personlige oplysninger
For at kunne offentliggøre personlige oplysninger i form af kontaktoplysninger, skal skolen have et samtykke hertil.
Der gives samtykke til, at skolen må anvende kontaktoplysninger på følgende medier:
☐ Ja

☐ Nej

Oplysninger om kontaktoplysninger (adresse og tlf.nr.) i ”Den grønne bog”.

Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til
skolens kontor herom. Samtykket kan dog alene tilbagekaldes fremadrettet. Se nærmere omkring tilbagekaldelse af samtykke på:
https://gymnasium.ijg.dk/skolen/gdpr/
Samtykke fra forældremyndighedsindehavere
☐ Vi har fælles forældremyndighed (begge underskriver)
☐ Vi har fælles forældremyndighed, men jeg er bopælsforælder
☐ Jeg har fuld forældremyndighed

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Navn med blokbogstaver

Dato

Underskrift, forældremyndighedsindehaver

Navn med blokbogstaver

Underskrift, elev

Navn med blokbogstaver

Samtykke fra elev

Dato

IJG200819

