Gilleleje Golfklub ● Sophienlund Alle 13 ● DK 3250 Gilleleje ● Tlf.: 4971 8056

Samtykkeerklæring – til foto, video og lydoptagelser (børn)
Baggrundsinformation:
Ifølge lovgivningen om brug af persondata, skal vi have samtykke for at må benytte billeder, videoklip og
lydoptagelser. Kravet gælder ikke i forhold til situationsbilleder, hvor det er aktiviteten eller en situation, der
er det egentlige formål med billedet. Kravet gælder alene i forhold til portrætbilleder, hvor formålet er at vise
billede, video eller lydoptagelse af en eller flere bestemte personer. For at være sikre på, at vi overholder alle
regler i Gilleleje Golfklub, skal vi derfor bede om samtykke til, at vi og Dansk Golf Union (DGU) må benytte
billeder, video- og lydoptagelser optaget i forbindelse med besøg i Gilleleje Golfklub. Der modtages ikke
betaling for golfklubbens/DGU’s benyttelse.
Golfklubben og DGU videresælger ikke foto-, video- og lydoptagelser, men benytter alene disse til at
promovere golfsporten.
Etiske regler for brug af foto-, video- og lydoptagelser gældende for både golfklubben og DGU:
1. Foto-, video- og/eller lydoptagelser anvendes kun, hvis de vedrører golfsporten.
2. Foto-, video- og/eller lydoptagelse må ikke kunne opleves som krænkende for personen på billedet
eller pårørende.
3. Hvis personen på billedet eller pårørende ønsker foto-, video- og/eller lydoptagelse fjernet, sker
dette omgående.
Ethvert samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig meddelelse til Gilleleje Golfklub, som også giver
besked til DGU om samtykkets tilbagekaldelse.

Samtykke:
Jeg giver hermed samtykke til, at foto-, video- og lydoptagelser må bruges og
offentliggøres af Gilleleje Golfklub og DGU på golfklubbens/DGU’s hjemmeside, sociale
medier, trykte foldere og brochurer, nyhedsbreve og andet eksternt målrettet materiale,
f.eks. også redaktionel dækning på DGU’s platforme. Samtykke gives for:
Navn:
Adresse:
Underskrift:

Dato: ____________________

__________________________________________
Samtykkeerklæringer vedrørende foto-, video- og lydoptagelser af børn under 18 år skal
underskrives af forældre/værge.
Underskrift forældre/værge (forældremyndighedsindehaver):
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