Samtykkeerklæring, brug af billeder
Kære medlem/bruger af dagtilbud i Lavuk Stjernen
Hermed bedes du udfylde samtykkeerklæring til brug af billeder af dig som dokumentation i Center for
Selvejende dagtilbud, Lavuk Stjernen og i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen. Enhver offentliggørelse
sker under hensyntagen til billedernes karakter, så ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Skulle vi
alligevel komme til at anvende et billede af dig eller din pårørende i en sammenhæng, som I ikke ønsker, så
kontakt os, og vi fjerner så vidt muligt billedet.
Du bedes ved afkrydsning forholde dig til anvendelse af billeder for alle nedenstående platforme:
Jeg tillader hermed offentliggørelse af billeder i:
Center for selvejende dagtilbud:
Til intern brug og i kommunikationen mellem hjem og dagtilbud (fx fotobøger, IBG-skærme,
fototavler)
Eksternt på hjemmesiden: www.lavukstjernen.dk
På facebooksiden: www.facebook.com/lavukdagklubbenstjernen (her dokumenteres
dagligdag i Dagtilbuddet Borgervænget – er du tilknyttet et andet tilbud bedes du alligevel
forholde dig til om her må optræde fotos af dig (fx fra fællesaktiviteter på tværs af tilbud)
Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen:
På facebooksiden: www.facebook.com/lavukstjernensvenner
På instagram-profilen: lavukstjernensvenner

NEJ TAK til at billeder af mig anvendes i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen.
NEJ TAK til det hele: Billeder af mig må ikke anvendes i nogen sammenhænge.

Jeg giver hermed tilladelse til anvendelse af billeder i hht. Ovenstående afkrydsning af:
_________________________________________(navn)

Dato og underskrift ________________________________________________

Henvendelser og kommentarer vedrørende hjemmesiden www.lavukstjernen.dk samt instagram og
facebooksiden: lavukstjernensvenner rettes til web-redaktør Camilla Panting på tlf: 25543435 eller email:
ck4f@kk.dk

Når man er medlem/bruger af et dagtilbud i Center for Selvejende Dagtilbud, deltager man i mange
forskellige sammenhænge og aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter og forhold omkring aktiviteterne kræver,
at du som medlem skal give samtykke.
Derfor har vi valgt at lave en samlet samtykkeerklæring til dig, der kommer på vores dagtilbud. Nedenfor
har du mulighed for at afkrydse det, du vil give samtykke til.
Dit samtykke gælder som udgangspunkt i den periode hvor du kommer på et af vores dagtilbud – eller til du
aktivt vælger at trække dit samtykke på de enkelte forhold tilbage. Et samtykke kan til hver en tid trækkes
tilbage, dette gør du ved at skrive til daglig leder på dit tilbud.
Du skal vide:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

At datatilsynet i sin vejledning for offentliggørelse af billeder skelner mellem portrætbilleder og
situationsbilleder. Vi kan i henhold hertil godt finde på at bruge situationsbilleder uden først at
have indhentet samtykke. Finder du noget, som du af en eller anden årsag mener, bør fjernes, må
du endelig henvende dig.
At vi kun indsamler de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig et godt forløb i
dagtilbuddet.
At vi opbevarer persondata i elektroniske journaler på forsvarlig vis i et sikkerhedsgodkendt system.
At vi kun bruger dine oplysninger til arbejdsrelevante behov.
hvis du oplever, at der er fejl i de oplysninger, vi har, kan du bede om at få det rettet.
At personoplysninger kun videregives i de tilfælde, hvor der er givet entydigt samtykke dertil, eller
hvis det er et lovkrav. Personoplysninger må udveksles inden for Borgercenter Handicap i
Socialforvaltningen uden samtykke, hvis det er relevant for at kunne hjælpe dig bedst muligt, det
kan eksempelvis være, at bostedet ringer til dagtilbuddet og fortæller, at du er syg.
At dine oplysninger slettes, når det ikke længere er relevant, at vi har adgang til dem. Fysiske
dokumenter destrueres ved makulering.
At DPO-enheden i Intern Revision i Københavns Kommune er den enhed der juridisk rådgiver os i
alle spørgsmål om lovgivning om personoplysninger (Persondataforordning).
At du kan læse mere om, hvordan vi sikrer os, at data bliver behandlet på lovlig vis på vores
hjemmeside: www.lavukstjernen.dk -> “Om Lavuk Stjernen”-> ”Håndbogen” ->
”Persondataforordning”.

Henvendelser og kommentarer vedrørende hjemmesiden www.lavukstjernen.dk samt instagram og
facebooksiden: lavukstjernensvenner rettes til web-redaktør Camilla Panting på tlf: 25543435 eller email:
ck4f@kk.dk

