
Samtykkeerklæring 
Det er, fra d. 25. maj 2018, nødvendigt at alle kunder skal samtykke direkte med BetaMy Foto & Droneservice. Læs 
evt. mere under menupunktet Persondatapolitik Det er en nødvendig del af at drive en fotografisk virksomhed efter d. 
25. maj 2018, også selvom det kan virke lidt besværligt. 

Kontakt mig endelig hvis du/I har spørgsmål til denne samtykkeerklæring. Ønsker du at trække din samtykkeerklæring 
tilbage, kan det gøres som beskrevet under min Persondatapolitik - se denne på hjemmesiden www.betamy.dk.  
Vær særlig opmærksom på, at der vil være en lang række ydelser, som ikke kan leveres uden samtykke. 

 

Hvem gælder denne samtykkeerklæring for? 
Mit barn som er under 15 år, og som jeg har forældremyndigheden over. 
Mig selv, som er over 15 år. 
 

Info om model 
Modellens fulde navn: Modellens fødselsdag: 
  

 
Forældres fulde navn - ved model under 15 år: Model/forældres mail: 
  

 
 
Hvad gives der samtykke til? 

Jeg samtykker hermed til, at BetaMy Foto & Droneservice må opbevare mine persondata i henhold til 
gældende persondatapolitik. 
Jeg samtykker hermed til, at BetaMy Foto & Droneservice må fotografere alle der kan sættes i forbindelse med 
fotograferingen. 
Jeg samtykker hermed til, at BetaMy Foto & Droneservice må opbevare alt materiale (billeder/video – herunder 
både RAW og øvrige fil-formater, design mv.) ubegrænset. 
Jeg samtykker hermed til, at BetaMy Foto & Droneservice må anvende alle materialer, billeder, design mv., 
jævnfør gældende regler, til f.eks. markedsføring på hjemmeside og sociale medier, trykt materiale mv.  

 

Hvad omhandler fotograferingen? 
Portræt – Privat 
Portræt – Erhverv 
Konfirmation 
Babyfotografering 
Graviditetsfotografering 
Drone 
Øvrige fotograferinger 

 
 
 
 
Dato                Underskrift – model/forældre: 
 
 
 

Denne samtykkeerklæring skal udfyldes, underskrives og returneres til BetaMy Foto & 
Droneservice senest på dagen for fotograferingen. 
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