
INDMELDELSESBLANKET 

Informationer 

Navn 

CPR-nummer 

Adresse 

By og postnummer 

Skole og klasse 

Mobilnummer 

Mail 

Diagnoser, medicin eller andet vi skal 
være opmærksomme på 

Eventuel holdtilmelding – se hold på www.ungehus.dk 

Hold-navn 1 

Hold-navn 2 

Hold-navn 3 

Når du er tilmeldt et hold, kan du bruge Ungdomshusets øvrige tilbud og faciliteter. 

Forældres informationer 

Mors navn 

Mors adresse 

Mors mobilnummer 

Mors mail (VIGTIG) 

Fars navn 

Fars adresse 

Fars mobilnummer 

Fars mail (VIGTIG) 

OBS 

Læs Ungdomsgårdens ”Trivsels- og mobbepolitik” og Mediepolitik”  
på www.vesterbro-ungdomsgaard.dk under Politikker & Handleplaner 

Læs Ungdomsgårdens ”Privatlivspolitik”  
på www.vesterbro-ungdomsgaard.dk under Databeskyttelse 

Send et profilbillede af barn til rasmus@vesterbro-ungdomsgaard.dk 
(Notér barnets fulde navn i mail) 

      VEND  

Samtykke og underskrift på anden side 

Udfyldes af klubben 

KMD 

Mail 

Iportalen 

Indmeld.dato 

http://www.ungehus.dk/
http://www.vesterbro-ungdomsgaard.dk/
http://www.vesterbro-ungdomsgaard.dk/
mailto:rasmus@vesterbro-ungdomsgaard.dk


SAMTYKKE 

Hvem beder om samtykke 

Vesterbro Ungdomsgård 
Absalonsgade 8, 1658 Kbh V 
Mail: post@vesterbro-ungdomsgaard.dk 
CVR-nr.: 65048817 

Hvad er formålet med behandlingen af dine oplysninger 

Vesterbro Ungdomsgård ønsker dit samtykke til at behandle dine oplysninger til følgende formål: Deling af billeder 
for at promovere klubben, og for at give forældre og pårørende mulighed for, at få indblik i dagligdagen i Vesterbro 
Ungdomsgård ved hjælp af billeder og video af børn og begivenheder. 

Hvilke typer af oplysninger behandler vi 

I forbindelse med opfyldelsen af ovenstående formål ønsker Vesterbro Ungdomsgård at behandle følgende typer af 
oplysninger om dig: Billeder og video 

Hvordan behandler vi dine oplysninger 

I forbindelse med opfyldelsen af ovenstående formål ønsker Vesterbro Ungdomsgård at behandle dine oplysninger 
ved at dele dem via følgende medier: 
(Sæt X ud fra de medier du ønsker at give samtykke til) 

Vesterbro Ungdomsgårds hjemmeside Må gerne ske 
(sæt hak) 

Facebook, Instagram Må gerne ske 
(sæt hak) 

Trykte publikationer (Nyhedsbrev og foldere) Må gerne ske 
(sæt hak) 

Ovenstående oplysninger er tilgængelige for alle, der har adgang til de angivne medier. Oplysningerne vil være 
tilgængelige, så længe de er relevante til opfyldelse af formålet. Som led i vores foto- og videopolitik, bestræber vi 
os på, at rydde op i de billeder og videoer vi deler, og slette dem efter 30 dage. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan altid trække samtykket tilbage 

Det er frivilligt, om du vil afgive dit samtykke. Hvis du vælger ikke at give dit samtykke, vil det ikke have 
konsekvenser for dig i andre sammenhænge. Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du altid trække samtykket 
tilbage på et senere tidspunkt.  
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte: 
Navn: Per Svend Dahlstrøm 
Mail: post@vesterbro-ungdomsgaard.dk  
Tlf.: 33550080 

Tilbagekalder du samtykket, eller anmoder du om af få dine oplysninger slettet, vil vi fjerne billeder og video fra de 
pågældende medier. Vi kan dog ikke garantere en effektiv sletning af oplysningerne. Dette skyldes måden 
internettet virker på.  

Afgivelsen af dit samtykke 

Ved at skrive under giver du dit samtykke til den behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet ovenfor 

Tilladelse 

Alle børn og unge, som skal køre med Ungdomsgårdens biler eller i offentlig transport, skal have 
en kørselstilladelse fra forældre 

Må gerne ske 
(sæt hak) 

Når du giver dit samtykke, har du efterfølgende en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, 

retten til berigtigelse og retten til sletning. For yderligere information omkring vores behandling af dine 

personoplysninger, henvises du til vores hjemmeside: https://www.vesterbro-ungdomsgaard.dk/databeskyttelse  

Forældreunderskrift Dato: Underskrift: 

Udmelding kan kun ske via Pladsanvisningen i Københavns Kommune 

INDMELDELSESBLANKET RETURNERES TIL : by83@kk.dk 

ELLER AFLEVERES I UNGEHUSETS CAFÉ 
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https://www.vesterbro-ungdomsgaard.dk/databeskyttelse
mailto:by83@kk.dk

	Navn: 
	CPRnummer: 
	Adresse: 
	By og postnummer: 
	Skole og klasse: 
	Mobilnummer: 
	Mail_2: 
	Diagnoser medicin eller andet vi skal være opmærksomme på: 
	Holdnavn 1: 
	Holdnavn 2: 
	Holdnavn 3: 
	Mors navn: 
	Mors adresse: 
	Mors mobilnummer: 
	Mors mail VIGTIG: 
	Fars navn: 
	Fars adresse: 
	Fars mobilnummer: 
	Fars mail VIGTIG: 
	Dato: 
	Underskrift: 
	Trykte publikationer Nyhedsbrev og foldere: 


