SAMTYKKEERKLÆRING
BRUG AF BILLEDER OG FILM AF PERSONER OVER 18 ÅR

Jeg giver tilladelse til, at Guldborgsund Kommune må benytte billeder/film, hvor jeg er på.
Min tilladelse gælder for de medier, jeg har krydset af:
Intranet (fx kommunens intranet eller forældreIntra)
Guldborgsund Kommunes hjemmesider (fx guldborgsund.dk, guldborgsundhallerne.dk)
Trykte medier (fx brochurer, plakater, skoleaviser mv.)
Kommunens grupper eller sider på sociale medier (fx Facebook eller YouTube)
Kommunens opslagstavler, plancher, undervisningsmateriale m.v.
Kommunens pressemateriale*
Kommunens digitale skilte, LED skærme i hallerne og i Borgerservice
Hvis samtykket kun gælder for en helt specifik optagelse eller et specifikt medie, skriv det her:

(Fx guldborgsund.dk, pjece om xxx af 20. august 2018 eller julefest på Bakkehuset 2018)

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage, dog ikke for allerede trykt materiale.
Henvendelse skal ske til den institution eller afdeling, hvor samtykket er afleveret. Hvis samtykket trækkes tilbage, gælder det fremadrettet.

Navn:
Adresse:

Dato:

Underskrift:

Jeg er ansat i Guldborgsund Kommune

(sæt kryds)

Jeg sidder i byrådet

(sæt kryds)

*Jeg er informeret om, at brugen af billeder/film til pressemateriale betyder, at Guldborgsund Kommune videregiver brugsretten til et
eller flere medier. Jeg har uforandret ret til at søge indsigt i, hvor billeder/film evt. er anvendt hos Guldborgsund Kommune, ligesom jeg
til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke og begære billeder/film slettet i Guldborgsund Kommunes databaser og registre. Guldborgsund Kommune har informeret mig om, at kommunen ikke kan videreføre disse rettigheder til det/de medier, der har modtaget billederne/optagelserne. Guldborgsund Kommune kan kun oplyse mig om, hvilke medier som har modtaget materialet. Jer er ligeledes informeret om, at mediers databaser jf. Databeskyttelseslovens § 3 er undtaget for den generelle indsigtsret.

GULDBORGSUND KOMMUNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, TLF. 5473 1000, KOMMUNEN@GULDBORGSUND.DK

ORIENTERING OM VORES BEHANDLING AF BILLEDER/FILM OG DINE RETTIGHEDER

Guldborgsund Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. For billeder/optagelser
der videregives bliver modtageren dataansvarlig.
Det drejer sig om almindelige personoplysninger.
Formålet med behandlingen er at fotografere/filme dig og anvende billederne/optagelserne til de formål du
har givet samtykke til. Billederne og filmene er optaget af kommunens medarbejder eller en fotograf, som
kommunen har engageret til formålet.
Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke. Billederne/optagelserne videregives kun til det/dem du
har givet samtykke til, med mindre det følger af anden lovgivning at vi må/skal videregive dem.

DINE RETTIGHEDER
Vi skal orientere dig om at du har ret til:


at få indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig



at få personoplysninger om dig i en struktureret og maskinlæsbar form



at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i at de er urigtige



i visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter vores
oplysninger



i visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger om dig



i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset



at trække dit samtykke tilbage, hvilket får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det
tidspunkt, du tilbagekalder samtykket

Vi opbevarer billeder og optagelser i 5 år. Herefter slettes de automatisk.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ KOMMUNEN:
Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Telefon: 5473 1000.
Mail kommunen@guldborgsund.dk
Kontaktoplysninger på vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Bech-Bruun Advokatpartnerskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Telefon: 72 27 30 02.
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund
Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe dig med spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger
og dine rettigheder i forbindelse hermed.

KLAGE TIL DATATILSYNET:
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

GULDBORGSUND KOMMUNE, PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING FALSTER, TLF. 5473 1000, KOMMUNEN@GULDBORGSUND.DK

