
 
 
 

 
SAMTYKKEERKLÆRING 

 
På Sorø Akademi ønsker vi i nogle tilfælde at bruge billeder/videoer i undervisningen og til at dokumentere 
hverdagen. Hvis vi skal kunne bruge billederne på Lectio, skolens hjemmeside eller sociale medier som 
Facebook, kræver persondataloven, at du som elev/forælder/myndighedsindehaver giver dit samtykke. 
 
Skolen kan uden samtykke offentliggøre situationsbilleder af elever. Situationsbilleder er billeder, hvor det 
er en aktivitet, der er det egentlige formål med billedet, f.eks. elever der deltager i en idrætsdag eller et 
fællesarrangement. 
 
Men, samtykke er nødvendigt hvis skolen vil bruge portrætbilleder af elever. Portrætbilleder er billeder, 
hvor formålet er at vise en eller flere bestemt/bestemte personer. Skolen vil typisk bruge portrætbilleder af 
elever i pjecer, på plakater, trykte medier, sociale medier og hjemmeside. 
 
Samtykke er også påkrævet for at skolen kan videregive navne på årets studenter til lokale medier, der 
ønsker at bringe studenterfoto med navne. Derudover giver skolen - hvis der samtykkes - oplysninger om 
årets studenter (navn, fødselsdato og kontaktoplysninger) til foreningen for tidligere elever, Soransk 
Samfund, der traditionelt ønsker at tilbyde årets studenter ét års gratis medlemskab af Soransk Samfund. 
 
Der gives hermed samtykke til (sæt X i de felter, som der samtykkes til). 
 

 (sæt X) 

Brug af portrætfoto på Sorø Akademis Skoles hjemmeside 
www.soroeakademi.dk 

 

Brug af portrætfoto i pjecer og på plakater (f.eks. folder om skolen 
eller invitation til skolens åbent hus arrangement) 

 

Brug af portrætfoto og navn i trykte medier ifm. studenterfoto 
 

 

Videregivelse af navn, fødselsdato og kontaktoplysninger til 
Soransk Samfund 

 

Brug af portrætfoto i skolens elektroniske præsentationer 
 

 

Brug af portrætfoto på sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter 
og Instagram 

 

 
Elever i gymnasiet fylder normalt 18 år i løbet af gymnasietiden, hvorefter eleven selv skal bekræfte 
samtykket. Vi beder derfor om, at både forældremyndighedsindehaver og elev underskriver denne blanket. 
Vi gør samtidig opmærksom på, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes. Samtykket kan dog ikke 
tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft. 
 
Elevens fulde navn______________________________________________________________ 

(som angivet i indmeldelsespapirerne) 
 

Dato og underskift______________________________________________________________ 
(Forældremyndighedsindehavers underskrift) 

 
Dato og underskrift_____________________________________________________________ 

(Elevens underskrift) 
 
 
Blanketten udskrives, udfyldes og underskrives – og afleveres første skoledag. 

http://www.soroeakademi.dk/

