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Fokus på kræftsagen 
Som en vigtig del af Kræftens Bekæmpelses arbejde med at formidle viden benytter vi foto, video, lyd 
og tekst, der involverer eller kommer fra fysiske personer. 

Vi bruger materialet på vores hjemmesider, på forskellige sociale medier (f.eks. Facebook og Instagram),  
i artikler, apps, nyheds-breve, publikationer, oplæg, foredrag og andre lignende indsatser.

Du kan hjælpe
Du kan hjælpe os med at skabe opmærksomhed på kræftsagen ved at give os lov til at benytte foto, 
video, lyd eller tekst om dig.  

Kræftens Bekæmpelse når ud til mange mennesker både via egne medier og via andres medier. Derfor 
skal du være opmærksom på, at materialet kan blive delt med rigtig mange mennesker, og at du kan  
blive genkendt i det offentlige rum. 

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger? 
Materialet, hvori foto, video, lyd eller tekst om dig kan blive offentliggjort, og kan foreligge i digital og  
i trykt form. Offentliggørelsen kan ske til følgende formål og på følgende måde:

∙  På Kræftens Bekæmpelses hjemmesider
∙  I elektroniske nyhedsbreve
∙  I trykte medier som fx medlemsblade, artikler, publikationer, oplæg og foredrag 
∙  På sociale medier som fx Facebook og Instagram
∙   I internt præsentationsmateriale i Kræftens Bekæmpelses organisation
∙  I film og videoer på tv, YouTube og lignende platforme
∙   Ved andre kommunikationsindsatser og kampagner – hvor vi skaber offentlig opmærksomhed på 

kræftsagen og vores arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte, samt ved indsamling af 
midler og hvervning af medlemmer

Vi videregiver ikke dine oplysninger 
Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. part uden først at indhente dit særskilte samtykke hertil. Med 
videregivelse forstås, at oplysninger gives til en 3. part, der herefter kan anvende dem til sit eget formål. 

Vi har brug for dit samtykke
Hvis du vil lade os benytte foto, video, lyd eller tekst om dig, beder vi dig udfylde denne blanket. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til kom@cancer.dk eller ved at ringe til os 
på tlf.nr. 3525 7500. Hvis  du trækker dit samtykke tilbage, vil materialet ikke blive brugt i nye kommuni-
kationsindsatser. 

Honorar 
Kræftens Bekæmpelse betaler ikke honorar for dit samtykke og medvirken.



Brugstid  
Billeder, lyd, video og/eller tekst kan blive brugt i op til fem år fra indsamlingstidspunktet, medmindre 
du trækker dit samtykke tilbage før.  Herefter bliver materialet slettet.
 
Opbevaringstid 
Når materialet er slettet, opbevarer vi dit samtykke i tre år efter brugstiden er udløbet - alene med 
det formål at kunne dokumentere at vi har været i besiddelse af dit samtykke. 

Det giver du samtykke til
Kræftens Bekæmpelse må offentliggøre materiale, hvori oplysninger, som jeg har givet, om min 
person indgår og derved skabe opmærksomhed om kræftsagen. 

Jeg accepterer, at Kræftens Bekæmpelse i denne sammenhæng behandler oplysninger om mit navn, 
alder, mit helbred og andre sociale forhold. 

Kræftens Bekæmpelse kan gøre brug af følgende materiale, hvori jeg indgår:

Foto

Lydoptagelse

Video/Lyd  
(f.eks. billeder klippet sammen til et filmklip)

Tekst (bl.a. interviews og spørgeskemaer)

Vælg 'Ja' eller 'Nej'

Vælg 'Ja' eller 'Nej'

Vælg 'Ja' eller 'Nej'

Vælg 'Ja' eller 'Nej'

Navn:

Evt. værge:

Alder:

Telefon:

E-mail:

Dato:

Privatlivspolitik
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores Privatlivspolitik, som du 
finder på vores hjemmeside: www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik 

Kopi til dig 
Du modtager en bekræftelse på dit samtykke samt linket til Privatlivspolitikken pr. mail. 

 Skal udfyldes

 
Når du skriver under på samtykkeerklæringen, 
bekræfter du samtidig, at din fortælling er  
sandfærdig. (Vælg 'Ja') 

http://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik

