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Frasigelse af rettigheder & Samtykkeerklæring til offentliggørelse af film 
og billeder mv. på en Filmlejrskole 
Ifølge Persondataloven skal vi som institution indhente tilladelse til at offentliggøre materialer, 
billeder og film, som offentliggøres i forbindelse med en Filmlejrskole. 

• For personer, der er 16 år eller derover, kan tilladelsen gives af personen selv.  
• For personer, der er under 16 år, skal tilladelsen gives af forældremyndighedens indehaver. 

Herudover har Station Next brug for frit at kunne bruge alle de film, der bliver produceret, dels så 
andre kan få glæde af dem, og dels for at kunne dokumentere, at der kommer noget ud af de til-
skud, som vi modtager. Derfor er det nødvendigt, at du frasiger dig rettighederne til filmen. Læs 
uddybningerne under punkt 1 og 2. 

Vi beder derfor dig/jer om at udfylde denne blankets side 3 og aflevere den tilbage til lærer. 

 

1) Uddybning - Frasigelse af rettigheder  

I forbindelse med denne Filmlejrskole vil du være med til at producere en eller flere film. 

Det er vigtigt for Station Next, at vi har mulighed for at vise alle film, der bliver produceret hos 
Station Next. For det første synes vi, at det er vigtigt, at en film bliver vist og får et publikum i bio-
grafen, på internettet eller på filmfestivaler. 

For det andet er det vigtigt, at Station Next har mulighed for at vise politikere og andre, der øko-
nomisk støtter Station Next, hvad der kommer ud af en Filmlejrskole på Station Next. 

Vi vil derfor bede om at du frasiger dig rettighederne til de film, der bliver produceret i forbindelse 
med Filmlejrskolen. Du kan selvfølgelig dele filmene så meget du vil, men du skal skrive under på, 
at Station Next også kan vise filmen og f.eks. sende den til filmfestivaler. 

Dette handler ikke om penge, for vi sælger aldrig film produceret på Filmlejrskoler, men udeluk-
kende om at vi skal have mulighed for at vise filmene. 

 

2) Uddybning - Samtykkeerklæring til offentliggørelse af film og billeder 

Udover de film, der bliver produceret på en Filmlejrskole bliver materialer, fotos og f.eks. bagom 
film offentliggjort på Station Nexts hjemmeside og YouTube kanaler, på filmens facebook side 
samt på Filmlinjen.dk. Af samme grunde som ovenstående, vil vi bede om dit samtykke til at bruge 
materialerne. 

 

3) Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder 

Vi skal informere dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-
loven. 
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Derfor vejleder vi dig her om at: 

• Vi behandler personoplysninger om dig/dit barn, som er på Filmlejrskole. 
• Vi gemmer dine oplysninger, efter du har været på Filmlejrskole. Vi følger her arkivloven. 

 

Du har ret til at: 

• Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. 
• Få rettet forkerte personoplysninger om dig. 
• Få dine personoplysninger slettet. 
• Begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 
• Vi sørger for, at andre, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, bliver un-

derrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling. 
• Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

 

 

Kontakt os, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor. Læs mere om 
dine rettigheder på www.datatilsynet.dk  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte 
vores dataansvarlig som er Ulrik Krapper. Ulrik kan kontaktes på telefon 3677 4940 og mail  
ulrik.krapper@filmbyen.com 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per-
sonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
STATION NEXT 
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Samtykkeerklæring 
Frasigelse af rettigheder & samtykke til offentliggørelse af film og billeder mv. på Filmlejrskolen 

1) Frasigelse af rettigheder  
Jeg fraskriver mig hermed rettighederne, til de film der bliver produceret i forbindelse med Film-
lejrskolen. Jeg må selv vise dem og dele dem elektronisk, men jeg kan ikke forhindre Station Next i 
at vise dem, og jeg vil ikke gøre krav gældende i forhold til Station Next, hvis de viser dem. 
Frasigelsen er en forudsætning for deltage på en Filmlejrskole. 
 
JA NEJ  
  Jeg fraskriver mig hermed rettighederne til de film, der er produceret i forbindelse 

med denne Filmlejrskole. 
 

2) Samtykkeerklæring til offentliggørelse af film og billeder mv. 
Jeg giver hermed samtykke til at billeder og film der laves på denne Filmlejrskole, hvor jeg/mit 
barn bliver afbilledet, kan offentliggøres på Station Nexts hjemmesider, filmens facebook side og 
trykte materialer. 
 
JA NEJ   JA NEJ  
  www.station-next.dk    Station Next YouTube kanal 
  www.Filmlinjen.dk    Trykt materiale om Station Next 
  Filmens egen Facebook side oprettet af klassen til lejligheden 
 
Dato:______________________ Skole/klasse_____________________________________ 

Navn:_____________________________________________________________________ 

Fødselsdag og år :___________________________________________________________ 

Navn forældremyndigheds indehaver 1:_________________________________________ 

Navn forældremyndigheds indehaver 2:_________________________________________ 

Underskrift (dig selv, hvis du er fyldt 16 år): 

 

 
Underskrift forældremyndigheds indehaver 1 (hvis du er under 16 år): 

 

 
 
Underskrift forældremyndigheds indehaver 2 (hvis du er under 16 år):  

 

 


