SAMTYKKEERKLÆRING
I FORBINDELSE MED PROJEKT LEGEKUNST
Kære LegeKunst-aktør
Ifølge databeskyttelseslovgivningen skal vi have dit samtykke til at bruge billeder/videoer/lydfiler af dig, når dette er
til andet end intern brug blandt personalet i dagtilbuddet.
Vi vil derfor bede om dit samtykke til, at vi i forbindelse med projektet må dele fotos/film- og lydoptagelser af/om din
deltagelse i LegeKunst. Materialet vil ikke være krænkende eller indeholde følsomme oplysninger.
Det dagtilbud, som du er tilknyttet, er med i det landsdækkende projekt LegeKunst. Den selvejende institution Kulturprinsen leder projektet, og formålet er at fremme børns leg og dannelse gennem kunst og kultur.
I det enkelte dagtilbud er der nedsat en LegeKunst-aktionsgruppe bestående af dagtilbuddets personale, tilknyttede
kunstnere/kulturformidlere/vejledere/studerende og eventuelt også deltagelse af forskere fra de uddannelsesinstitutioner, som er involveret i det landsdækkende projekt.
I forbindelse med den efterfølgende udbredelse af projektet og evaluering er det relevant at dele dagtilbuddets
arbejde, ideer og fund med den styregruppe, forskergruppe og projektledelse, som har det overordnede ansvar for
projekt LegeKunst.
Samtidigt følger forskergrupper fra forskellige uddannelsesinstitutioner projektet med henblik på at undersøge, hvordan kunst og kultur kan skabe kvalitet og fremme leg, dannelse og nye fællesskaber hos børn i dagtilbud.

SAMTYKKEERKLÆRING
Jeg giver hermed samtykke til anvendelse af billeder, film og lydoptagelser med mig til:

(sæt kryds)
JA
NEJ

Intern brug i dagtilbuddets LegeKunst-aktionslæringsgruppen, herunder i forbindelse med
•
dokumentation og evaluering af projektet og
•
inspiration i forhold til det fremadrettede arbejde i dagtilbuddet med kunst og kultur.
(Dagtilbuddet er dataansvarlig)

(sæt kryds)
JA
NEJ

Brug for Legekunst-projektledelsen, LegeKunst-styregruppen og LegeKunst-forskergruppen med
henblik på
•
overordnet evaluering og dokumentation af det samlede projekt og
•
inspiration i forhold til det fremadrettede arbejde med kunst og kultur.
(Kulturprinsen er dataansvarlig)

(sæt kryds)
JA
NEJ

Brug i forbindelse med LegeKunst-projektets offentlige del, herunder hjemmeside, nyhedsbrev,
presseomtale eller andet informationsmateriale om LegeKunst-projektet.
(Kulturprinsen er dataansvarlig)

Samtykkeerklæringen afleveres til dagtilbuddet, som vil være ansvarlig for opbevaring og brug af materialerne.
Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning fra det tidspunkt, hvor tilbagekaldelsen sker.
Samtykket tilbagekaldes ved at kontakte Kulturprinsens administrator Mona Pedersen på mobp@kulturprinsen.dk
Navn (blokbogstaver): ____________________________________________________
Institution (blokbogstaver): __________________________________________________
Dato: _______________________

Underskrift: _______________________________

