
SAMTYKKESKJEMA FOR SK SPEED

GJELDER PUBLISERING AV BILDER/ FILM-OPPTAK AV 
UTØVERNE I FORBINDELSE MED KLUBBEN, HERUNDER 
NETTSIDEN SK SPEED, SOSIALE MEDIER KONTO KNYTTET TIL 
SK-SPEED, INFOMATERIELL I FORBINDELSE MED TURER OG 
ANNEN RELEVANT INFOMATERIELL KNYTTET TIL KLUBBENS 
VIRKSOMHET

Det er viktig for klubben å formidle idrettsglede og samhold. Alle bilder av barna blir nøye 
vurdert før publisering. Barna er tross alt i badedrakt/bukse. Det er viktig for SK Speed å 
verne om våre utøvere. 

Lov som omhandler personvern skal ligge til grunn for våre publikasjoner, skjemaet gir 
ytterligere vern.

Det knyttes ikke fullt navn opp mot bilder eller filmopptak. Klubben vil alltid be om spesifikt 
samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål. 

Vi ber om at punktene under vurderes og gis tillatelse om hver for seg:
1. Publisering av stillbilder på nettsiden 
2. Publisering av videoopptak på nettsiden 
3. Publisering av stillbilder på sosiale medier
4. Publisering av videoopptak på sosiale medier
5. Publisering av stillbilder på infomateriell 

• Begge foreldre/foresatte må skrive under når begge har foreldreansvar for barnet.

• Samtykket gjelder inntil annen beskjed er gitt. 

• Foresatte kan når som helst kreve at enkeltbilder/videoopptak med egne barn 
fjernes fra internettsidene o.l. eller trekke tilbake tillatelsen. 

• Mindreårige som er fylt 15 år, kan selv samtykke til bruk av bilder. For barn som 
ikke er blitt 15 år må de foresatte samtykke på vegne av barnet.



Vi gir med dette samtykke til bruk av stillbilder 
av vårt barn på klubbens nettsider. (sett kryss)

_ Ja        _ Nei

Vi gir med dette samtykke til bruk av videoopptak
av vårt barn på klubbens 
nettsider. (Hvis aktuelt, begrenset til sportslige 
prestasjoner)

_ Ja       _ Nei

Vi gir med dette samtykke til bruk av stillbilder 
på våre offisielle sosiale medier konti (p.t. er dette
SK Speeds offisielle Facebookside)

_ Ja        _ Nei

Vi gir med dette samtykke til bruk av video på 
våre offisielle sosiale medier konti (hvis aktuelt, 
begrenset til sportslige prestasjoner) 

_ Ja       _ Nei

Vi gir med dette samtykke til bruk av stillbilder 
av vårt barn på infomateriell i regi av klubben. 

_ Ja        _ Nei

__________________________________________________________________________
Navn på svømmeren

____________________________
Sted/dato

___________________________________________________________________
Foresattes/utøverens underskrift                                                              Foresattes/utøverens underskrift


