
SAMTYKKEERKLÆRING
- til foto-, video- og lydoptagelser

Kræftens Bekæmpelse  •  Strandboulevarden 49  •  2100 København Ø  •  www.cancer.dk

Formål med indsamling af oplysninger (fotos, video, lyd)
Som en vigtig del af foreningens arbejde med at formidle viden om 
kræft benytter vi fotos, video og lydoptagelser af mennesker, der enten 
selv har kræft, er pårørende til en kræftpatient, er frivillig eller på anden 
vis ønsker at støtte foreningens arbejde. 
 
Vi bruger billeder, video og lyd på vores hjemmesider, på vores 
forskellige sociale medier (f.eks. facebook og instagram) i artikler, 
nyhedsbreve, medlemsblade, oplæg til foredrag og andre lignende 
kommunikationsindsatser, hvor vi skaber opmærksomhed på kræftsagen.

Vi beder om din tilladelse
Det er en stor hjælp for os, at folk med kræft tæt inde på livet stiller  
sig frem med billede, i video- eller lydoptagelser med deres historier  
og hjælper os med sætte fokus på sager, der fremmer kræftsagen.
 
For at vi kan benytte disse optagelser af en person, skal vi ifølge 
persondataforordningen have ’et informeret, frivilligt og specifikt 
samtykke’. Det vil sige, at du her giver os din tilladelse til at bruge  
en optagelse af dig.
 
Kræftens Bekæmpelse når ud til mange mennesker både via egne og 
andre medier. Derfor kan du opleve, at optagelsen af dig kan blive set/
hørt af mange mennesker, når du giver tilladelse til, at vi må bruge 
optagelsen af dig. 
 
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse ved at skrive til kom@
cancer.dk eller ved at ringe til os på tlf.nr. 3525 7500. Herefter sletter  
vi optagelsen af dig, så den ikke bliver brugt i nye kommunikationsindsatser.

Opbevaring
Materialet vil blive brugt og opbevaret i op til fem år fra indsamlings- 
tidspunktet, med mindre du tilbagekalder dit samtykke inden da. Vi er 
taknemmelige for alle samtykker og håber at kunne gøre god brug af 
optagelserne.

Honorar og videregivelse
Kræftens Bekæmpelse betaler ikke honorar for dit samtykke og din 
medvirken. Vi må ikke videresælge foto-, video- og lydoptagelser  
til tredjeparter, men vi offentliggør foto-, video- og lydoptagelser  
i overensstemmelse med det, du har givet tilladelse til. 

Felter markeret med rød prik skal udfyldes.

Information om omstændigheder:

Dato:

Situation:

Indsamlingssted:

Navn og adresse:

Navn:

Vej:

By/Postnummer:

Kontakt:

Telefon:

E-mail:

Evt. kommentarer:

Privatlivspolitik:

For at vi kan leve op til vores forpligtelse som dataansvarlig efter 
persondataforordningen, skal vi fortælle dig, hvad vi bruger dine 
oplysninger til. Det kan du læse om i vores Privatlivspolitik, som du 
enten har fået udleveret på papir eller i en mail fra os med link til 
vores elektroniske privatlivspolitik. Har du modtaget din i papirform, 
eller har du bedt os sende den til dig via link i en mail:

Underskrift på vegne af mindreårig/umyndig (forælder/værge): 

Underskrift:

Foto Video/LydLyd

Privatlivspolitikken er 
udleveret i papir

Privatlivspolitikken er 
sendt som link i mail

Tilladelse til at benytte foto-, video eller lydoptagelser:

Sæt gerne flere krydser:

Foto-, video- eller lydoptagelser er bestilt af:

Navn på medarbejder: 
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