Samtykkeerklæring vedrørende optagelse og brug af billeder og film af
jeres barn/børn, mens de er indskrevet i indskolingen, herunder SFO
på Lindehøjskolen.

Samtykkeerklæringen vedrører skolens brug af billeder af jeres barn, herunder til hvad og hvor længe
materialet anvendes.
Der vil blive taget billeder og videomateriale som bruges til:
 Billedtavler og skærme i indskolingen, herunder SFO.
 Opslag på Intra, hvor begivenheder i skolen beskrives, så I forældre har mulighed for at tale med
jeres barn om det.
 På skolens hjemmeside – Intra/klubbens hjemmeside.
 Dokumentation af barnets tid i skolen (herunder SFO’en og klubben).
 Videooptagelser og foto til undervisningsbrug, ex. filmuge.
 Billedtavler i skolen, herunder SFO og klubben til identifikation af børnene.
Er der studerende i huset, som ønsker at optage film eller billeder af jeres barn, vil I altid blive spurgt
særskilt om dette.
Opbevaring og sletning af materialet
Billeder og film vil blive slettet ud fra det formål de er optaget til. Opbevaringstiden vurderes ud fra,




om materialet bruges til dokumentation af barnets tid i indskolingen, herunder SFO. Eksempelvis i
forbindelse med skolestart og identifikation af barnet i pædagogisk øjemed. Alt materiale slettes
som udgangspunkt når billedmaterialet har tjent sit formål, eksempelvis til at dokumentere en
bestemt aktivitet som julehygge, sommerfest, lejrskole og lignende.
hvor længe oplysningerne anvendes arbejdsmæssigt i indskolingen, herunder SFO ud fra et
pædagogisk formål.

Underskrift
Ved din underskrift accepterer du, at Lindehøjskolen må optage billeder og film af dit barn samt benytte
det i den udstrækning, som er beskrevet ovenfor.
Du kan altid trække samtykket tilbage ved at henvende dig til Lindehøjskolen. Det kan gøres på mail til:
lindehoejskolen@herlev.dk. Herefter vil skolen slette alle billeder af dit barn af portrætlignende karakter.
Optaget materiale der illustrerer en situation betegnes ikke som personfølsom data og kan derfor ikke
omfattes af reglerne for samtykke.
At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget
indtil tilbagetrækningen af samtykket.

Barnets navn og klasse

Navn
Forældre/værge/fuldmagtsindehaver

Adresse
Postnummer
By
Dato for underskrift
Underskrift

Lovgrundlag for behandlingen
Billeder og video er personoplysninger, som behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning
2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og
national lov på området.
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
Ansvarlig
Oplysningerne indsamles af Herlev Kommune, som er dataansvarlig. Herlev Kommune er derfor ansvarlig
for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.
Herlev Kommune kan kontaktes på tlf. 4452700 og via digital post.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dataraadgiver@herlev.dk. Husk ikke at sende
personfølsomme oplysninger pr mail.

Formålet med behandlingen
Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til
andet end det formål, der er oplyst.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid benytte dig at de rettigheder, der følger af lov, herunder blandt andet ret til indsigt.
Rettighederne udøves ved at kontakte institutionen eller databeskyttelsesrådgiveren.
Vil du klage?
Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets
hjemmeside eller på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

