EUROPEISKA KOMMISSIONEN

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I EN VIDEOTÄVLING
TILLSTÅND FÖR
 AUDIOVISUELLA INSPELNINGAR AV EN
MINDERÅRIG

Bakgrund för de audiovisuella inspelningarna: [Beskriv kortfattat situationen/bakgrunden för bilden/filmen, så
att det går lätt att identifiera den bild/film som omfattas av detta tillstånd]
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum för de audiovisuella inspelningarna: ............................. Plats: .........................................................................................................
Undertecknad,

som

är

..............................................................................................................

vårdnadshavare

för

barnet

[vårdnadshavarens

namn

.............................................................................................. ,

versaler] ,

med

i

åldern
.................................................................................................................................................................................................................................................................... o
ch
är
bosatt
i
.................................................................................................................................................................................................................................................................... i
ntygar att barnet får
– delta i videotävlingen ”Film4Energy Challenge” som anordnas av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för
energi,

– fotograferas och/eller filmas i samband med sitt deltagande i videotävlingen ”Film4Energy Challenge” som
anordnas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi,
– synas i videor för marknadsföring av ”Film4Energy Challenge” som anordnas av Europeiska kommissionen,
generaldirektoratet för energi. Videorna kommer att delas via Europeiska kommissionens kommunikationskanaler, såsom
webbplatsen Europa, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram och kommissionens audiovisuella bibliotek. Videorna
kommer även att delas via externa kanaler, till exempel av utvalda journalister, nationella myndigheter och andra EUorgan eller för marknadsföringsverksamhet som utställningar eller publikationer, t.ex. artiklar och blogginlägg.
Jag ger Europeiska kommissionen tillåtelse att
– utan begränsningar använda de fotografier och/eller filmer av barnet som beskrivs ovan, i alla typer av publikationer,
tv-sändningar eller i kommunikation via internet, bland annat på Europeiska kommissionens konton på sociala
nätverk som Twitter, Facebook, YouTube och Instagram,
– lägga in och arkivera dessa fotografier och/eller filmer i EU:s databaser som är tillgängliga kostnadsfritt för
allmänheten på nätet; de som har tillgång till dessa databaser får använda dessa fotografier och/eller filmer i enlighet
med Europeiska kommissionens beslut om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (2011/833/EU) endast i
informations- eller utbildningssyfte,
för att illustrera eller främja EU-institutionernas och EU:s tidigare, pågående eller framtida insatser eller projekt.
Jag samtycker till att alla de personuppgifter som anges ovan behandlas i den mån det är nödvändigt för att uppnå det
syfte som anges ovan. Europeiska kommissionen garanterar att mina personuppgifter behandlas i enlighet med
bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725. Uppgifterna får arkiveras av kommissionen.
Jag är införstådd med att jag, eller barnet om det är tillräckligt gammalt för att fatta ett beslut, har rätt att i egenskap av att
vara den registrerade få tillgång till uppgifter som gäller honom/henne, att informeras om att uppgifterna behandlas och i
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vilken omfattning, att i förekommande fall korrigera felaktiga personuppgifter och att motsätta mig/sig vidare behandling
av uppgifterna om det finns allvarliga, legitima skäl till det.
För att utöva dessa rättigheter ber vi dig kontakta EU-kommissionen på följande adress: ener-a2@ec.europa.eu
Detta tillstånd gäller i hela världen och så länge bilden av barnet är lagskyddad. Det kan återkallas genom ett meddelande
till EU-kommissionen på adressen ovan.
Föräldrarnas/vårdnadshavarnas underskrift (alla ska skriva
frasen ”läst och godkänt” och sedan underteckna)

Commission européenne, 1049 Bruxelles – BELGIQUE/Europese Commissie, 1049 Brussel – /BELGIË. Tfn (växel) +32 2 299 11
11.http://ec.europa.eu/dgs/communication
Frågor om EU? Ring gratisnumret 00800 6789 10 11.

