OM FORMÅLET (Udfyldes af medarbejder i Region Sjælland):
Region Sjælland laver optagelser (billeder, video og/eller lyd), som du er med på.
Det kræver dit samtykke.
Formål/Vedrørende: ______________________________________________________
OM OPTAGELSEN (Udfyldes af medarbejder i Region Sjælland):
Sted (f.eks. sygehus, afdeling): ________________________________________________
Deltagers navn: __________________________________________________________
Medarbejder/Afdeling: _____________________________________________________
Optagedato _______ Navn på optagelsen: _______________________________________
UNDERTEGNEDE:
Du deltager som:

Patient

Pårørende

Personale

Andre

SAMTYKKE:
Region Sjælland vil gerne benytte optagelserne i forskellige sammenhænge:



På Region Sjællands sygehuse, hjemmesider, intranet og presse.
I sociale medier, kampagner, og tryksager udenfor Regionens område.

Med min underskrift giver jeg frivilligt mit samtykke til, at Region Sjælland må bruge de optagelser
med mig til ovenstående formål.
Navn (BLOKBOGSTAV)
Fuld adresse:
Postnr./By:
Telefonnummer:

DIN UNDERSKRIFT

DAGS DATO

Værges underskrift: ________________________________________________________

Disclaimer: På side 2 står ’Det med småt’, som med fordel kan udleveres til deltager.
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Disclaimer – det med småt:



Alle dine oplysninger på denne samtykkeerklæring behandles fortroligt og
opbevares journaliseret i lukket arkiv.



Brug af optagelser vil blive vist den fornødne respekt, så du ikke har grund til at føle
dig udstillet.



Dit samtykke til offentliggørelse af optagelsen kan til enhver tid trækkes tilbage ved
at kontakte Region Sjælland på kommunikation@regionsjaelland.dk.



Hvis samtykke trækkes tilbage efter offentliggørelse, så kan Region Sjælland fjerne
materiale i det omfang, det er muligt.
Konkret betyder det, at vi fjerner det fra egne medier såsom hjemmeside, sociale
medier og kommende patientfoldere og jobannoncer. Vi kan dog ikke fysisk trække
foldere tilbage, hvor undertegnede allerede medvirker.



Materiale, der er delt på de sociale medier eller delt med tredje part, har vi ikke
mulighed for at fjerne. Dermed kan vi ikke fremadrettet garantere mod brug
publiceret lokalt.
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