Informasjon - bruk av bilder i HSIL-alpint
Foreldre og ressurspersoner i HSIL-alpint tar fra tid til annen bilder av utøvere,
foreldre, trenere med mer i HSIL. Vi ber deg som er forelder om samtykke til å
bruke disse bildene.
Med denne samtykkeerklæringen gir du HSIL rett til å bruke bildene slik det er
beskrevet i denne erklæringen.

Formålet og bruken av bildene
Vi vil bruke bildene, eller utsnitt av bildene, som illustrasjonsbilder i våre
trykksaker og på vårt nettsted.
Du kan trekke retten til å bruke bildene tilbake
Vi gjør oppmerksom på at samtykket er frivillig, og at du når som helst kan
trekke tilbake samtykke. Ved en eventuell tilbaketrekning vil vi fjerne aktuelle
bilder fra våre nettsider. Av praktiske årsaker kan vi ikke trekke tilbake
brosjyrer og trykksaker som allerede er i omløp. Hvis slike skal trykkes opp igjen
i et nytt opplag, vil vi bytte ut bildene.
Vi garanterer korrekt bruk av bildene
HSIL-alpint er ansvarlig for korrekt bruk av bildene. Bildene vil aldri brukes til
andre formål en skissert i denne samtykkeerklæringen.

Ta kontakt med oss
Hvis du har spørsmål eller ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du ta
kontakt med HSIL-alpint på: ole@burmeister.no

Samtykkeerklæring om bruk av bilder
Med denne samtykkeerklæringen gir jeg/vi HSIL rett til å bruke bilder av meg
(gjelder spillere/trenere over 18 år)/mitt barn (gjelder spillere/trenere under 18
år), slik det er beskrevet ovenfor i skrivet: Informasjon – bruk av bilder i HSILalpint.
Opplysninger om den som samtykker

Når utøver/trener er under 18 år:
Navn på utøver/trener: _________________________________
Fødselsdato:______________________________
Navn på forelder 1: ______________________________
Navn på forelder 2:______________________________

Når utøver/trener er over 18 år:
Navn:_______________________________________

Fødselsdato: __________________________________________________

Jeg samtykker i at bilder av mitt barn/meg kan brukes av HSIL-alpint slik det er
beskrevet i informasjonsskriv.

Dato og sted:_________________________

____________________________
____________________________
Foreldres signatur(er) (utøver/trener over 18 år signerer selv)

