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Mundtligt samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af medlemmer og 
frivillige, der deltager i Ældre Sagens aktiviteter 

 

Hvis du indhenter mundtligt samtykke skal du sørge for: 

- At andre overhører samtykket og kan dokumentere det.  
- At skrive kontaktoplysninger ned på personen, der giver samtykket og fremvise de 

portrætbilleder, der indhentes samtykke til 
- At de der overhører samtykket er medlemmer eller frivillige, hvor vi allerede har ret til at 

behandle deres oplysninger og skrive deres kontaktoplysninger ned. 

 

Du læser følgende op:  

Ældre Sagen vil gerne kunne offentliggøre vedhæftede portrætfotos af dig, der kan illustrere vores 
aktiviteter over for medlemmer og brugere af Ældre Sagens aktiviteter. Hertil har vi brug for dit 
samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Giv hvert billede et IDnr og spørg om samtykke til at måtte offentliggøre billedet på et eller flere 
konkrete medier. 
 
Indhent samtykke for hvert portrætbillede og notér hvilke billeder, der må bruges hvor og få 
personens navn og kontaktoplysninger. 
 
Læs op, hvad du har noteret ned, at samtykket gælder og personens navn og kontaktoplysninger. 
 
Det er frivilligt at give samtykke og du kan til en hver tid trække samtykket tilbage. Så afpublicerer 
Ældre Sagen dine kontaktoplysninger og sletter eventuelt portrætbillede, så billedet ikke længere 
kan benyttes. Billedet bliver i øvrigt slettet, når du ikke længere er kontaktperson eller medlem af 
Lokalafdelingens bestyrelse.  

Det er Landsforeningen Ældre Sagen, der er dataansvarlig for behandlingen af dine 
personoplysninger. Du kan læse om dine rettigheder og hvordan Ældre Sagen behandler dine 
personoplysninger på aeldresagen.dk/persondatapolitik. Her kan du også finde Ældre Sagens 
kontaktoplysninger. Du er også velkommen til at kontakte lokalafdelingen, hvis du ønsker at 
trække samtykket tilbage. 

I der overhører samtykket, er I indforstået med, at Ældre Sagen gemmer jeres kontaktoplysninger 
navn, adresse, mail og telefonnummer, så I kan kontaktes, hvis der bliver behov for at 
dokumentere samtykket? I har samme rettigheder som netop oplyst. 

 

https://www.aeldresagen.dk/persondatapolitik

