
Tilladelse til brug af billeder/video

Formål:

Sted for optagelse: [Skriv fx hospital, afdeling]

Situation:

Optagelsesdato:

Fotograf:

Navn på person på foto/optagelse:

Felterne ovenfor udfyldes af medarbejder i Region Midtjylland

Bemærk! Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, se betingelser nederst på siden.

Region Midtjylland kan fremover bruge ovennævnte optagelser, hvor jeg/mit barn/person under værgemål er en del 

af motivet til:

Generel brug: Fx på regionens hjemmesider og generelt i regionens publikationer og på tryk (fx foldere og plaka-

ter) og på de sociale medier (fx Facebook, LinkedIn, Twitter og Flickr) vedrørende Region Midtjylland.

Til brug for pressen (fx som billedillustration i pressemeddeleser). Her vil blive nævnt: den forbindelse foto/film er 

taget. 

Foto/film lagres i regionens arkiv og kan anvendes fremover til regionens aktiviteter. Her vil blive nævnt: den 

forbindelse foto/film er taget. 

Andet: (Felt nedenfor skal udfyldes, hvis der krydses af) Her vil blive nævnt: den forbindelse foto/film er taget.. 

 

 

Felter ovenfor udfyldes af Region Midtjylland

 Jeg giver tilladelse til, at oplyse fornavn på person, når fotos bliver brugt i de situationer, jeg har krydset af oven-

for.

Udfyldes af personen, der medvirker på foto/film: 

Ved min underskrift nedenfor erklærer jeg, at jeg har fået information om optagelsen og at jeg på den baggrund 

ønsker at medvirke. 

Dato og underskrift (evt. underskrift af værge/myndig person):

Navn: 

Adresse/telefon:

Tilladelsen gives med henvisning til persondatalovens § 6 stk. 1 og § 7 stk. 2 nr. 1, under den forudsætning, at hverken CPR nr., privatadresse eller andre personoplysninger bliver 
bragt sammen med billedet uden min tilladelse. Samtykket til offentliggørelse af foto/video kan til enhver tid trækkes tilbage. 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi fjerne  i det omfang, det er muligt. Konkret betyder det, at vi fjerner optagelser fra regionens hjemmeside og sociale medier i det om-
fang, det er muligt, men optagelser, der for eksempel er delt af andre på private sider på Facebook har  vi ikke mulighed for at opspore eller kræve slettet. På samme måde har vi 
ikke mulighed for at tilbagekalde magasiner eller pjecer, der er blevet trykt.
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