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SAMTYKKERKLÆRING FOR BØRN I RED BARNET UNGDOMS PROJEKTER 

Kære forælder, 

Vi vil gerne bede om tilladelse til at vise billeder, video og citater af dit barns oplevelser i Red Barnet Ungdoms 

projekt. 

Red Barnet Ungdom arbejder på at gøre en forskel for en stor gruppe børn og unge landet over. Vi fortæller 

løbende om vores arbejde på vores hjemmeside, sociale medier, tryksager, i pressesammenhænge og i 

nyhedsbreve. Det gør vi for at finde nye frivillige og indsamle penge til vores arbejde, samt til vores 

fortalerarbejde for børns rettigheder.  

Ved at skrive under giver du samtykke til, at Red Barnet Ungdom må bruge billeder, videooptagelser, lydklip 

eller citater, hvor dit barn indgår, i vores kommunikation fra den dato, hvor tilladelsen er givet. Vi fremstiller 

altid børn og unge med respekt for både barnet og familien, vi opbevarer billeder, film mv. på et sikkert drev, 

og så videregiver vi naturligvis ikke billeder eller andre materiale til tredje parter.  

Dette samtykke giver desuden lov til, at jeres barns frivillige må tage billeder af jeres barn, når de laver 

aktiviteter sammen, og dele med jer privat.  

Din tilladelse betyder meget for os. Den gør en forskel! Tak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation, der arbejder på at give børn og unge i Danmark en 

god hverdag. Vi driver fx lektiehjælp, rollemodelordninger, klubber, antimobbeindsatser og aktiviteter på 

danske asylcentre. Vi vægter integritet i forhold til vores værdimæssige afsæt i Børnekonventionen højt. 

 

Tilladelse 

Jeg tillader hermed, at billeder, film og citater med mit barn bliver brugt i Red Barnet Ungdoms 

elektroniske, fysiske materialer i oplysningssammenhænge og til intern og ekstern kommunikation. 

 

Barnets navn __________________________________________________________________ 

Barnets underskrift _____________________________________________________________ 

Forælders navn ________________________________________________________________ 
 
Dato og underskrift fra forælder __________________________________________________ 

Bemærk: Du kan til hver en tid tilbagekalde samtykket eller få oplyst hvilke data, vi har gemt 
om dit barn. Her bedes du kontakte Red Barnet Ungdoms sekretariat på tlf. 3524 8542 eller 
redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk 

http://www.redbarnetungdom.dk/
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