
 

Till vårdnadshavare av barn som deltar i Kockduellen 

      
Samtycke till fotografering/filmning samt samtycke till publicering av foton/filmer 

 

1. Fotografering/filmning 

Visita kommer att filma och fotografera under riksfinalen av Kockduellen den 30 mars 2023, där ert 

barn är med och lagar mat. Fotona/filmerna förvaras på Visita och ni kan när som helst begära att 

få se dessa samt att de raderas om ert barn finns synligt. För att vara säker på att ni som 

vårdnadshavare godkänner att vi fotograferar/filmar ert barn, ber vi om ert samtycke 

(godkännande). 

 

2. Publicering av foton/filmer på hemsida, sociala medier samt informationsmaterial  

Visita kan komma att använda dessa foton eller filmer i framtida marknadsföring av Kockduellen, i 

koppling till beskrivning av Restaurang- och Livsmedelsprogrammet eller Hotell- och 

Turismprogrammet, i kommunikation på hemsidan och sociala medier för både Världens Jobb och 

Visita, i tryckta informationsmaterial eller dylikt. Om foton/filmer vid ovannämnda situationer 

används, kommer aldrig de barn som syns på bilderna att namnges – om vi inte särskilt bett om 

tillstånd till det. 

 

Gällande barn under 16 år är det vårdnadshavarna som ska ge ett skriftligt samtycke. Låt oss veta om ni 

tillåter eller inte tillåter Visita att fotografera och filma ert barn samt publicering av nyss nämnda på Visitas 

och Världens Jobbs hemsida, sociala mediekanaler samt i tryckt material.  

 

Vi vill betona att ett samtycke är helt frivilligt och inte på något sätt en förutsättning för ditt barns 

deltagande i Kockduellen. Observera att samtycket är giltigt under tre år. Du har rätt att när som helst ta 

tillbaka samtycket genom att kontakta oss via e-post: integritetsskydd@visita.se. Du kan kontakta Visita för 

att få information om vilka uppgifter vi behandlar om ditt barn och hur vi behandlar dessa eller för att 

begära rättelse, överföring, radering, registerutdrag eller begränsning av personuppgifterna. 

Kontaktuppgifter till Visita hittar du på www.visita.se/integritetsskyddspolicy. Du har även rätt att lämna 

klagomål till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet vid det fall du tycker att vi behandlar dina 

personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

 

Jag samtycker härmed att mitt barn får filmas/fotograferas den 30 mars 2023 i samband 

med Kockduellen och att detta material kan komma att användas enligt 

ovan. 

 

Jag tillåter inte att mitt barn filmas/fotograferas den 30 mars 2023 i samband med 

Kockduellen. 

 

Barnets namn:   

 

Skola:  

 

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter. 

 

 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Datum  Datum  
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