
 

Samtykkeerklæring  

 

Jeg giver hermed samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, 

til, at Next Level - Fonden for Entreprenørskab må anvende mit navn, samt billeder, lyd-og videooptagelser 

af mig, som tages eller indsamles i forbindelse med interview af egen lærer afholdt mellem den 12. april og 

den 16. april 2021. Next Level må anvende oplysningerne på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram og Vimeo), i interne og eksterne kommunikationskanaler til informations- og 

markedsføringsformål, samt i pressen.  

Samtykket giver også Next Level ret til at dele materialet med partnerne på arrangementet, som også må 

bruge materialet til ovennævnte formål. Partneren er Hempel Fonden. 

Next Level vil ikke benytte ovennævnte materiale til andre formål end det angivne, ligesom materialet ikke 

vil blive solgt eller brugt i andre sammenhænge.  

Du kan til enhver tid tilbagekalde nærværende samtykke ved at kontakte Next Level via de i fodnoten 
angivne kontaktoplysninger.1 

Vi anvender og opbevarer alene billed- og videomaterialet, så længe det vurderes at være relevant og 
tidssvarende, dog maksimalt i 5 år efter fotografering/optagning. 

 

Navn på deltager (blokbogstaver):___________________________________________________________ 

Navn på forælder, hvis deltager er under 18 år:_________________________________________________ 

Dato:___________________________________________________________________________________ 

Underskrift (Forælders, hvis deltager er under 18 år):____________________________________________ 

 

Jeg er bekendt med, at jeg har ret til at anmode Next Level om at få indsigt i de materialer/billeder/videoer, 

hvoraf jeg fremgår, ligesom jeg har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af de 

pågældende materialer/billeder/videoer. Herudover har jeg i visse tilfælde ret til at modtage materialet et 

struktureret og almindeligt anvendt format samt at få det overført til en anden dataansvarlig. 

Endelig er jeg bekendt med, at jeg har ret til at klage til Datatilsynet.  

 

 

 

  

 
1 Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3 D, st. th., 5000 Odense C, [31 75 34 81, post@ffefonden.dk] er dataansvarlig for 
nærværende databehandling og kan til enhver tid kontaktes. 


