
 
SAMTYKKEERKLÆRING – BILLEDER 
 
 
 
Sletten Fritidsfiskerlaug ønsker at offentliggøre billeder af foreningens 
medlemmer og gæster. Billederne kan være taget til egne arrangementer 
eller til andre arrangementer, hvor foreningen deltager. Billederne kan 
offentliggøres på foreningens hjemmeside, foreningens side eller profiler 
på sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat m.m.), i foreningens 
trykte materialer eller i elektroniske udgivelser (nyhedsbrev, 
infomateriale m.m.). 
 
Foreningen kan tage situationsbilleder eller portrætbilleder. I 
situationsbilleder er der ikke enkeltpersoner, der er i fokus. I 
portrætbilleder er det en til flere enkeltpersoner, der er i fokus. Til begge 
type billeder ønsker vi dit samtykke til at måtte offentliggøre billedet. 
 
Sletten Fritidsfiskerlaug skal gøre dig opmærksom på, at du altid kan 
tilbagekalde dit samtykke skriftligt. De billeder som samtykket vedrører vil 
herefter blive slettet. 
 
Jeg, undertegnede giver hermed tilladelse til at foreningen må 
offentliggøre billeder af mig, jfr. ovenstående. 
 
 
Dato:  ________________________________________ 
 
 
Navn (Læseligt): ________________________________________ 
 
 
Underskrift: ________________________________________ 
 
(forældre eller værge underskriver for medlemmer under 15 år) 
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