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Om Folketingets EU-Oplysning og filmkonkurrencen  
’Stem til europaparlamentsvalget’ 

Folketingets EU-Oplysning er et politisk neutralt informationskontor, som 

formidler viden om EU. En prioriteret målgruppe er elever på landets ungdoms-

uddannelser, til hvem EU-Oplysningen har udskrevet filmkonkurrencen ’Stem 

til europaparlamentsvalget’. Formålet med konkurrencen er at få unges bud på, 

hvorfor det er vigtigt at interessere sig for EU. Alle elever på landets ungdoms-

uddannelser kan deltage i konkurrencen. 

Formål med indsendelse af oplysninger (videoer)
Konkurrencen går ud på, at du som elev på en ungdomsuddannelse et sted i 

Danmark skal forsøge at få unge på din egen alder til at stemme til valget til 

Europa-Parlamentet. Det gør du ved at lave en video, som du sender til os. Du 

er selvfølgelig velkommen til at lave den sammen med en eller flere af dine 

studiekammerater. Alle indsendte videoer vil komme til at ligge på en offentlig 

tilgængelig webside (www.lommefilm.dk). Du kan til enhver tid bede om at få 

din video slettet (se kontakt nedenfor).

Ud over at være tilgængelig på www.lommefilm.dk, kan udvalgte film og vinder-

filmen anvendes af Folketingets EU-Oplysning og Lommefilm ApS i forbindelse 

med presse og markedsføring af konkurrencen i 2019. Det samme gælder fotos 

af personerne bag vinderfilmen, som tages i forbindelse med vinderkåringen. 

Filmen og pressefotos anvendes kun til dette formål, og personerne bag vinder-

filmen kan til enhver tid frabede sig, at deres fotos og video anvendes offentligt.

Folketingets EU-Oplysning

Christiansborg

DK – 1240 København K

Samtykkeerklæring
– til foto-, video og lydoptagelser

http://www.lommefilm.dk
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Opbevaring
De indsendte videoer kan findes på www.lommefilm.dk i 1 år efter endt konkur-

renceperiode, hvorefter de vil blive fjernet og slettet fra videoarkivet hos Lom-

mefilm ApS. Hvis du beder os slette din video inden da, vil vi naturligvis gøre det. 

Hvis du vælger at dele din film på YouTube, er det deres privatlivspolitik, der 

gælder.

Vi vil bede om dit samtykke
For at vi kan opbevare indsendte videoer fra alle konkurrencedeltagere, ind-

samler vi et informeret, frivilligt og specifikt samtykke fra dig som deltagerelev. 

Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til fuld-

mægtig i Folketinget Bodil Marsden på bodil.marsden@ft.dk 

Folketingets EU-Oplysning er dataansvarlig for behandling af dine personoplys-

ninger. Du finder info om behandling af personoplysninger og dine rettigheder 

her.

Jeg giver hermed mit samtykke til:

At deltage i filmkonkurrencen ’Stem til europaparlamentsvalget’ ved 

at indsende en video til www.lommefilm.dk, hvor jeg formidler (foran 

eller bag kameraet).

Min film kan blive anvendt af Folketingets EU-Oplysning og Lommefilm 

ApS efterfølgende – dette gælder også fotos af mig og mine klasse-

kammerater bag vinderfilmen, som tages i forbindelse med vinder-

kåringen.

Ønsker du ikke at afgive samtykke, kan du deltage i filmkonkurrencen ved at 

optræde bag kameraet – frem for at medvirke i en video.

Dato: 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: 

By: 

http://www.lommefilm.dk
mailto:bodil.marsden%40ft.dk%20?subject=
https://www.ft.dk/da/privatlivspolitik
http://www.lommefilm.dk
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Telefonnummer:         

E-mail: 

Underskrift: 

Evt. kommentarer: 

Hvis du har spørgsmål til lommefilmskonkurrencen eller ønsker at  

tilbagekalde dit samtykke, kontakt venligst fuldmægtig Bodil Marsden via  

mail bodil.marsden@ft.dk eller telefon 6162 5046. 

Tusind tak for din tid og din hjælp.
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