Samtykkeerklæring
Jeg giver hermed frivilligt samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra a, til, at Fonden for Entreprenørskab må anvende mit navn samt billeder, lyd-og videooptagelser af
mig, som tages eller indsamles i forbindelse med Company Programme – DM i Entreprenørskab 2021.
Fonden for Entreprenørskab må anvende oplysningerne på deres hjemmesider, sociale medier (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram og Vimeo), i interne og eksterne kommunikationskanaler til informations- og
markedsføringsformål samt i pressen.
Samtykket giver også Fonden for Entreprenørskab ret til at dele materialet med deres bestyrelse, repræsentantskab, den ministerielle partnerskabskreds (Erhvervsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet,
Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet), samt Fonden for
Entreprenørskabs partnere, som fremgår af Fondens hjemmeside. Samtykket omfatter, at disse parter må
dele materialet på deres kommunikationsplatforme.
Fonden for Entreprenørskab vil ikke benytte ovennævnte materiale til andre formål end det angivne, ligesom materialet ikke vil blive solgt eller brugt i andre sammenhænge.
Jeg er orienteret om, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde nærværende samtykke efter databeskyttelsesreglerne ved at kontakte Fonden for Entreprenørskab via de i fodnoten angivne kontaktoplysninger1. Fonden
for Entreprenørskab anvender og opbevarer alene billed- og videomaterialet, så længe det vurderes at
være relevant og tidssvarende, dog maksimalt i 5 år efter fotografering/optagelse.

Navn (blokbogstaver):___________________________________________________________
Navn på forælder, hvis deltageren er under 18 år:_______________________________________________
Dato:___________________________________________________________________________________
Underskrift (Forælders, hvis deltager er under 18 år):____________________________________________
Jeg er bekendt med, at jeg efter databeskyttelsesreglerne har følgende rettigheder i forhold til behandlingen af oplysningerne om mig:
•

Ret til at se oplysninger (indsigt): Jeg kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som er registreret om mig
efter reglerne om indsigtsret.
• Ret til berigtigelse: Jeg har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om mig selv.
• Ret til sletning. I særlige tilfælde kan jeg have ret til at få slettet oplysninger om mig, inden tidspunktet for den
almindelige generelle sletning indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandling: Jeg kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af mine personoplysninger begrænset.
• Ret til indsigelse: Jeg kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod Fondens eller databehandlerens behandling af mine personoplysninger.
Jeg er orienteret om, at jeg – såfremt jeg ønsker at gøre brug af disse rettigheder – skal kontakte Fonden på post@ffefonden.dk.
Endelig er jeg bekendt med, at jeg har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af mine personoplysninger,
hvis jeg mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på
www.datatilsynet.dk.
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Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3 D, st. th., 5000 Odense C, [31 75 34 81, post@ffefonden.dk] er dataansvarlig for nærværende databehandling og kan til enhver tid kontaktes.

