Samtykke til offentliggørelse af portrætbillede til markedsføring
Elever, ansatte og kontraktansatte
Vi ønsker at anvende dit portrætbillede
Til brug for markedsføring ønsker vi at offentliggøre portrætbilleder af dig på sociale medier såsom
Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat og vores hjemmeside. Vi beder dig derfor om dit
samtykke til at gøre dette.
Kontaktinformation
Køreskolen AG v/Ahmet Gürel, CVR.nr.: 31214432, er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi modtager om dig.
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 60 69 79 99 og e-mail: info@koereskolenag.dk
Vi har og bruger dit billede så længe du giver os lov
Vi opbevarer og offentliggør dit portrætbillede på sociale medier og vores hjemmeside. Ønsker du et
billede fjernet, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Når du tilbagetrækker dit samtykke,
vil billedet inden for 8 dage blive fjernet og slettet, så det ikke længere opbevares af os. Dette kan du
gøre ved at henvende dig til os på kontaktinformationen ovenfor.
Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Tilbagetrækker du dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Om modtagerne af dine personlige oplysninger
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:



IT-leverandører
Sociale medier

Idet du har givet samtykke til, at Køreskolen AG må overføre dine billeder til Facebook, Instagram og
Snapchat eller lignende, er det sandsynligt, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til
tredjelande, herunder USA. Dine oplysninger er sikret, idet parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy
Shield aftalen.
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad
vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der
modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse
mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der
står øverst.

Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Jeg giver hermed samtykke til, at Køreskolen AG v/Ahmet Gürel, CVR.nr.: 31214432, kan benytte
billeder af mig til markedsføring:
Sæt kryds:

JA:

Dato: ___________

NEJ:

Underskrift: _______________________

Ahmet Gürel
Køreskolen AG v/Ahmet Gürel

