SAMTYCKE TILL ATT DANSEN LIDINGÖ AB BEHANDLAR MINA ELLER MINA BARNS
PERSONUPPGIFTER I FORM AV FOTO OCH FILM I SAMBAND MED DISTRIBUTION AV
DANSFÖRESTÄLLNINGEN ”JORDEN RUNT MED DANSEN” DEN 16 MAJ 2020
Med anledning av smittspridningen av Covid 19 anordnar Dansen Lidingö AB inte någon
traditionell avslutningsshow i slutet av läsåret 2019/2020. I stället kommer varje grupps
nummer att filmas när de uppträder på Christinaskolans scen. Det filmade materialet
kommer att sammanställas till en showfilm som sedan kommer att kunna köpas av
elever och vårdnadshavare på Dansen Lidingö AB. Syftet med distributionen är att
eleverna ska få visa sina närstående vad de jobbat med under läsåret.
Filmen kommer att säljas på en hemsida med krypterad länk vilket innebär att enbart
personer med koppling till dansskolan kommer att kunna köpa filmen. Det kommer
också framgå i filmen att den endast är avsedd för privat bruk och att all form av
spridning av materialet bryter mot såväl upphovsrätten som dataskyddsförordningen.
Genom att skriva på denna blankett ger du Dansen Lidingö AB rätt att distribuera filmer
och bilder på dig eller ditt barn tagna den 16 maj till vårdnadshavare och myndiga
elever på Dansen Lidingö AB. Vid samtycke kan delar av materialet även komma att
användas i informations- och marknadsföringssyfte.
Vänligen kryssa i det du samtycker till nedan.
Jag samtycker till att Dansen Lidingö AB har rätt att:


Lagra, bearbeta och publicera filmer och fotografier med mig, myndig elev, eller
mitt barn från filmupptagningen den 16 maj 2020 till vårdnadshavare och elever
på Dansen Lidingö AB.



Lagra, bearbeta och publicera filmer och fotografier med mig, myndig elev, eller
mitt barn från filmupptagningen den 16 maj 2020 i syfte att informera och
marknadsföra Dansen Lidingö AB.

Namn på eleven:
__________________________________________________________________________________________________
Namnteckning vårdnadshavare eller myndig elev:
__________________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:
__________________________________________________________________________________________________
E-postadress:
__________________________________________________________________________________________________
Datum:
__________________________________________________________________________________________________
Om du vill att Dansen Lidingö AB slutar använda bilder eller filmer från
upptagningstillfället den 16 maj, vänligen kontakta info@dansenlidingo.se.

