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Samtykke til brug og offentliggørelse af billeder og film til 
#digitalpænt-skolekonkurrence 
 
 
Kære forældre, 
 
Jeres barns klasse har valgt at deltage i Telenors #digitalpænt-skolekonkurrence, der har til formål at sætte 
fokus på forebyggelse og bekæmpelse af digital mobning. Konkurrencen henvender sig til alle 4. - 6. klasser 
i hele Danmark, og understøtter skolernes arbejde med trivsel og mobning. 
 
For at deltage i konkurrencen skal klassen filme et rollespil og lave en video på maks. 2 min., der tager 
udgangspunkt i de temaer og problemstillinger, klassen har arbejdet med. Gennem en involverende og 
lærerig proces udarbejder klassen også deres egne regler for adfærd på de sociale medier.  
 
Vinderfilmene samt udvalgte film offentliggøres på telenor.dk/digitalpænt samt Telenors Facebook-side, 
YouTube-kanal, Vimeo og Instagram-profil for at sætte fokus på digital mobning under initiativet 
#digitalpænt. Filmene vil ikke blive brugt i Telenors øvrige markedsføring eller andre kommercielle 
sammenhænge. 
 
Filmene vil blive vurderet af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra Telenor, Medierådet for 
Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og journalist Jonas Pröschold fra Politiken. Vinderne får direkte 
besked fra Telenor i uge 47. Der kåres en vinderklasse i hver af de fem regioner, og hver klasse vinder en 
oplevelse/udflugt for hele klassen til en værdi op til 10.000 kr.  
 
Ifølge Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal Telenor indhente samtykke til at skolen må filme dit barn, 
og Telenor efterfølgende må offentliggøre udvalgte film på ovenstående medier. Efter konkurrencen er 
slut, vil Telenor opbevare videoerne i op til tre år for at kunne udvikle samt forbedre de næste års 
#digitalpænt-skolekonkurrencer. For elever, der er under 15 år, skal tilladelsen gives af 
forældremyndighedens indehaver. 
 
Vi beder jer derfor om at udfylde denne blanket og levere den tilbage til klassens lærer, såfremt I vil give 
samtykke til, at jeres barn deltager i dette projekt. Læs mere om konkurrencen på telenor.dk/digitalpænt. 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Telenor på digitalpaent@telenor.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

#digitalpænt-teamet hos Telenor  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Jeg giver samtykke til at mit barn må deltage i optagelse af film og billeder til #digitalpænt-
skolekonkurrencen.  

 Jeg giver samtykke til at film og billeder må offentliggøres på Telenors hjemmeside 
telenor.dk/digitalpænt og på Telenors Facebook-side, YouTube-kanal, Vimeo og Instagram-profil 
under initiativet #digitalpænt.  

 Jeg giver samtykke til, at Telenor må bruge videoerne til at udvikle og optimere de næste års 
#digitialpænt skolekonkurrencer. 

 

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt*. Ved tilbagekaldelse af samtykket, skriv til 

digitalpaent@telenor.dk. 

 
 
Dato: ______________________________ 
 
 
Barnets navn: 
 
___________________________________________ 
 
Barnets skole og klasse: 
 
___________________________________________ 
 
Navn og underskrift på forældremyndighedsindehaver: 
 
___________________________________________ 
 

*Der gøres opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider, således at billedet i 

nogle tilfælde kan søges frem via søgemaskinen, selvom Telenor har fjernet det. 

 


