
 

Samtykkeerklæring til brug af billeder  
af elever og ansatte 
 
Offentliggørelse af billeder af genkendelige personer på internet, hjemmesider, sociale medier, studiekort, i 
skriftligt oplysningsmateriale mv. betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette 
gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. 
 
Databeskyttelsesforordningens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan 
behandling lovligt kan finde sted. 
 
 

På baggrund heraf ønsker Horsens Gymnasium & HF at indhente dit samtykke til, i hvilket omfang Horsens 
Gymnasium & HF må anvende billeder, hvorpå du er afbilledet.  
 
Formålet med at anvende billeder, hvorpå du er afbilledet, er bl.a. for at kunne vise, hvilke aktiviteter, der finder 
sted på Horsens Gymnasium & HF samt for at illustrere dagligdagen på vores Gymnasium. Derudover er det, bl.a. 
i forhold til at kunne overholde skolens regler om adgangskontrol i eksamenssituationer, påkrævet, at der 
udstedes et gyldigt studiekort med billede.   
 
 
Nærværende samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Horsens Gymnasium & HFs   
databeskyttelsesrådgivere Hans-Henrik Danielsen email:  hh@horsensgym.dk og Casper Bangsgaard Rask email: 
cr@hs-gym.dk Såfremt samtykket tilbagetrækkes vil Horsens Gymnasium & HF sørge for, at billeder slettes.  
 
Tilbagetrækning af samtykke gælder kun for fremtidig brug af billeder.  
 
Horsens Gymnasium & HF opbevarer dine billeder i 5 år fra udgangen af indeværende år] 
 
Jeg giver hermed samtykke til at Horsens Gymnasium & HF må benytte billeder, hvor jeg er på, i de 
brugssituationer, der er afkrydset nedenfor:  
 
 
______  Jeg giver samtykke til, at Horsens Gymnasium & HF må bruge billeder, hvor jeg er på, sammen 

med mit navn i publikationer udsendt af Horsens Gymnasium & HF.  
 
 
______ Jeg giver samtykke til, at Horsens Gymnasium & HF må anvende billeder, hvor jeg er på, på 

Horsens Gymnasium & HFs hjemmeside.  
 
 
______ Jeg giver samtykke til, at Horsens Gymnasium & HFs må bruge billeder, hvor jeg er på, på de af 

skolen anvendte sociale medier Facebook og Instagram. 
 
 
 
______ Jeg giver samtykke til at Horsens Gymnasium &HF må bruge billeder, hvor jeg er på, til brug for 

overholdelse af Horsens Gymnasium & HFs regler (studiekort).   
 
 
 
Dato:  /    -2020 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Underskrift 
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