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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leLikom har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undere kaMffipiration
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Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her (https://utzoncenter.dk/daiindhold/persondatapolitik-arkitektur-er-en-leg-9036){indsaet link)

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk
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Advokatfirma

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her , nttps.fiutioncenter.dk/cia/inahold/persondatapolitik-arkitektur-er-en-leg-9036)(Indsaet link}

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk

Advokatfirma

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her ,:iii.psliut.cunceniki.ok/da/inci-, oid/personaåtapolitik-aricitektur-er-en-leg-9036)(indsæt link}

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk
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Advokatfirma

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her r1ttps.//utzoncenter.dk/da/IfldHoid/pefsor1datapoiItIkarkItekturereflleg9o36)(lfldræt link)

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk
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Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til al anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her ,rittps://utLoncenter.dk/da/mdfloid/persondatapolitik-arkitektur-er-en-leg-9036){1ndsrt link)

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk

Advokatfirma

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både person:igt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at .anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her ,Ht1.1,.;s://uk.Luticeriter.cii:/aa/iricinoici/personciatapolitik-arkitektur-er-en-leg-9036)(Incisæt

link}

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk

Advokatfirma

Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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Utzon Center er i gang med et ambitiøst og spændende udviklingsprojekt, Arkitektur er en leg, som har til
hensigt at gøre Utzon Center til et anderledes sted for læring og leg — hvor undervisere kan få inspiration
og hvor børn og unge udvikler sig både personligt og fagligt.

Vi tilbyder i den forbindelse en række gratis undervisningsforløb for de danske folkeskoler, hvor vi, ved
hjælp af en legende tilgang til læring, kobler kreativitet og naturvidenskab sammen. Eleverne leger og lærer arkitektur, matematik og teknologi på samme tid, og sammen skaber vi et anderledes læringsrum.

Arkitektur er en leg er et projekt, som vi ønsker, at mange folkeskoleelever og deres lærere får mulighed
for at være med i. Derfor er det vigtigt, at vi videreformidler de oplevelser, elever og lærer har, når de er
her.

Vi henvender os således til jer forældre, for at bede om jeres samtykke til, at vi tager billeder/videoer af de
undervisningsforløb, som jeres børn deltager i på Utzon Center. Fokus vil være børnenes projekter og aktiviteter. Børn, der bygger, leger, fortæller og eksperimenterer med arkitektur og teknologi.

Samtykket omfattet samtykke til at anvende og offentliggøre billed- og videomateriale med barnet i forbindelse med markedsføring/branding på sociale medier (Youtube, Linkedln, Facebook m.fl.) samt (fysiske)
trykte og online annoncer med det formål at brande projektet Arkitekt tur er en leg overfor nye besøgende, samarbejdspartnere og lignende, samt fremadrettet i fondsansøgninger i forbindelse med nye, lignende projekter.

Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i forbindelse med projektet "Arkitektur er en leg"
her Mttps://utzuncenter.dk/da/indhold/persondatapolltik-arkitektur-er-en-leg-9036)

Hvis du ikke længere ønsker, at Utzon Center fremadrettet skal anvende billeder eller videooptagelser af
dit barn, kan du til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for
fremtidig brug af billeder og videomateriale, og får derfor ikke virkning for allerede publiceret materiale.
Henvendelse herom skal ske til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncenter.dk
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Jeg bekræfter ved min underskrift, at dokumentet er gennemlæst, forstået og accepteret. Samtidig kvitterer jeg for modtagelsen af en kopi af denne samtykkeerklæring.
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