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SAMTYKKEERKLÆRING 

 
Privatbørnehaven Engvej må kun behandle dine og dit barns personoplysninger, hvis behandlingen 
heraf er lovlig i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Dermed skal sikres et lovligt behandlings-
grundlag for samtlige behandlinger, som institutionen bruger dine personoplysninger til. Institutionen 
har vurderet, at en del af disse behandlinger kræver dit samtykke1+2. 
 

Nærværende samtykkeerklæring tjener dermed formålet at opfylde institutionens forpligtelse til, at 

sikre et lovligt behandlingsgrundlag for nedenstående databehandlingsaktiviteter, hvori dine og dit 

barns personoplysninger indgår.  

 

Hvorvidt du vælger at samtykke til de enkelte behandlinger, er frivilligt således, at det ikke vil have 

negative konsekvenser for dig eller dit barn, hvis du vælger at afslå at give samtykke. 

 
Du,   Navn: 

Adresse: 
 
og dit barn   Barnets navn: 
 

samtykker ved afkrydsningen af nedenstående felter til, at 

 

   Privatbørnehaven Engvej 

   24192881 

   Engvej 29 

   5230 Odense M 

   

 

må foretage nedenstående konkretiserede databehandlingsaktiviteter af dine og dit barns personop-

lysninger:  

 

Offentliggørelse af billeder og videoer af dit barn: 

Du giver hermed samtykke til, at institutionen må tage billed- og videoer af dit barn, der vil offent-

liggørelse på institutionens hjemmeside samt Facebook.  

 

Endvidere samtykke til, at institutionen i kommercielt øjemed med offentliggøre billed- og videoer af 

dit barn, såsom ved udsendelsen af nyhedsbreve, ved annoncering, artikler, ved brochure samt ved 

reklamer. Formålet med denne offentliggørelse er, at institutionen vil kunne promovere sig overfor 

fremtidige forældrepar. 

 
1 Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11 indeholder definitionen af et samtykke: ”enhver frivillig, specifik, informeret og utve-
tydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilger i, at personoplysninger, 
der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” 
2 Det følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, at samtykke kan anvendes som behandlingsgrundlag. 
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Det understreges, at institutionen følgelig ikke vil offentliggøre billeder eller video af dit barn, hvis 

der er en sandsynlighed for, at du på barnets vegne med rimelighed kan føle, at dit barn udstilles, 

udnyttes eller krænkes. Sådant materiale slettes øjeblikkeligt på tidspunktet, hvor institutionen bliver 

vidende herom. 

 

Billed- og videomateriale optaget under udfoldelse af aktiviteter i institutionen vil offentliggøres i 

medfør af interesseafvejningsreglen. Dit samtykke angår derfor ikke sådanne billeder. 

 

Billed- og videomaterialet vil deles med andre personer, der har adgang til institutionens Facebook, 

f.eks. andre børns forældre. 

 

Samtykket gives ved følgende afkrydsninger: 

 

Sæt kryds:   

 Offentliggørelse på 

institutionens hjemmeside www.evbh.dk      

    Ja Nej 

 Offentliggørelse på Facebook      

    Ja Nej 

Offentliggørelse på Famly       

    Ja Nej 

Nyhedsbreve       

 (kommercielt formål)  Ja Nej 

 

Annoncering i 

aviser, blade m.v.      

 (kommercielt formål)  Ja Nej 

 

Artikler       

 (kommercielt formål)  Ja Nej 

 

Brochure       

 (kommercielt formål)  Ja Nej 

 

Reklamer       

 (kommercielt formål)  Ja Nej 
 

Offentliggørelse på Instagram     

    Ja Nej 
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Offentliggørelse af forældres kontaktoplysninger til brug for legeliste og arbejdsliste: 

Jeg giver endvidere samtykke til at mine kontaktoplysninger (navn samt telefonnummer), vises/op-

hænges i institutionen og/eller på institutionens intranet, hvormed oplysningerne offentliggøres over-

for besøgende i institutionen, eller de personer, som har fået adgang til intranettet.  

 

Offentliggørelsen sker til brug for institutionens lege- og arbejdsliste. Legelisten muliggør, at foræl-

drene indbyrdes kan koordinere legeaftaler i barnets fritid. Arbejdslisten muliggør en koordinering af 

forældrenes frivillige arbejdskraft.   

 

Du giver samtykke ved følgende afkrydsning: 

 

 Sæt kryds:  

Offentliggørelse ifm. legelisten     

    Ja Nej 

Offentliggørelse på Famly      

    Ja Nej 

 

 Offentliggørelse ifm. Arbejdsdage  

og forældrearrangementer      

    Ja Nej 

 

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage for hver enkelt behandlingsaktivitet, 

der er nævnt ovenfor3. Tilbagekaldelsen kan fremsendes til kontakt@evbh.dk 

 

Tilbagekaldelsen af samtykket, kan imidlertid ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor virkningen 

af tilbagekaldelsen i udgangspunktet vil være, at institutionens behandling af dine personoplysninger 

fremover ikke må finde sted.  
 
 

Dato: 

 

 

___________________________ 

               Din underskrift 
 

 
3 Din ret hertil følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. 

 


