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Samtykkeerklæring – brug af billeder, video  
og lydoptagelser indsendt ifm. Dyrk sproget – en  

kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever 
 
 
Om Det Nationale Center for Fremmedsprog  
Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har til formål at få flere elever og studerende til interessere sig for 
fremmedsprog og opnå solide sproglige kompetencer, ligesom centret skal understøtte, at sproguddannelserne 
skal være fagligt stærke og relevante uddannelser. 
 
Formål med indsendelse af videoer  
Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever er en konkurrence arrangeret af Det Nationale 
Center for Fremmedsprog 
Formålet med konkurrencen Dyrk sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever er, at du som 
gymnasielev kan få mulighed for ikke alene at bruge dine sproglige kompetencer, men også dine interkulturelle 
kompetencer og kreativitet i en konkurrencesammenhæng med og på fremmedsprog, hvor du dyster mod andre 
gymnasieelever. For at være med i konkurrencen skal du indsende en video, der er mellem 2-5 minutter. Se de 
indholdsmæssige krav til videoen på www.ncff.dk/dyrk-sproget. 
Udvalgte vindervideoer kan bruges af NCFF ifm. markedsføring og pressearbejde. Dette gælder også for fotografier 
af personerne bag vinderbidragene, der tages ifm. finaleeventet i april 2021.  
 
Opbevaring 
Din video og dine personoplysninger opbevares forsvarligt og overdrages ikke til tredje part. Din video og de 
dertilhørende personoplysninger slettes fra arkivet hos NCFF senest d. 31. januar 2022. Du kan til enhver tid inden 
da tilbagekalde dit samtykke.  
 
Samtykke 
Ved at underskrive denne samtykkeerklæring giver du NCFF lov til at opbevare og behandle den indsendte video 
sammen med dine personlige oplysninger. Alle indsendte bidrag kan komme til at ligge offentligt tilgængeligt på 
www.ncff.dk og på https://www.facebook.com/NCFFDK/ med angivelse af dit fornavn, navn på klasse/hold og 
navn på skole i en periode på maksimalt et år fra konkurrenceperiodens ophør d. 31. januar 2021. 
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, dette gælder både video og eventulle fotos taget ifm. 
finaleeventet, dog gælder det ikke for allerede trykte materialer.  
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke og få slettet din video, tilhørende oplysninger og eventuelle fotos, så 
skal du skrive til ncffost@hum.ku.dk  
Nogle søgemaskiner indekserer billeder og video fra websider. Det betyder, at selvom NCFF fjerner billeder og 
videoer fra centrets hjemmeside, så kan de i nogle tilfælde fortsat søges frem via en søgemaskine. 
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Det Nationale Center for Fremmedsprog under Københavns Universitet er dataansvarlig for behandling af dine 
personoplysninger. Du finder info om behandling af personoplysninger og dine rettigheder via dette link: 
https://informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik/ 
 
Alle medlemmer af gruppen, der indsender videoen, skal underskrive denne samtykkeerklæring. 
 
Jeg giver hermed mit samtykke til, at den indsendte video, hvor jeg medvirker, indgår i Dyrk 
Sproget – en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever. Jeg giver mit samtykke til, at min 
video kan blive anvendt af NCFF til offentliggørelse, og det samme gælder eventuelle billeder 
taget af mig ved finaleeventet april 2021.  
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