Producentens ansvar
Som producent har du det juridiske ansvar for udgivelsen af produktionen. Når du publicerer en film på
Filmlinjen.dk, er du garant for at følgende ikke er overtrådt:

Rettighedsbeskyttede værker
Der må ikke være brugt værker, herunder musiknumre og billeder, som er rettighedsbeskyttede af andre. I
praksis betyder det, at enten skal holdet bruge hjemmelavet musik, eller bruge musik som følger med
klippeprogrammet, eller musik fra en hjemmeside hvor der udtrykkeligt står, at man gerne må bruge musikken i
film (fx under Creative Commons licens). Hos tonemesteren og klipperne og under Værktøjer er der links til
sådanne sites. Vær også opmærksom på, at der ikke er billeder, I ikke har ret til på præsentationssiden (fx
hentet fra Internettet).

Samtykke til offentliggørelse af levende billeder
På Filmlinjen.dk-hjemmesiden bliver film lagt frem offentligt, hvis du vælger at publicere præsentationssiden
offentligt. Filmene uploades og vises via Skoletube. Vær opmærksom på, at de godt kan være skjulte på
Skoletube, men offentligt tilgængelige på Filmlinjen.dk, hvis du publicerer. Hvis/når filmen fjernes fra Skoletube,
vises den ikke længere på Filmlinjen.dk.
Ifølge Persondataloven skal du/din institution indhente tilladelse til denne offentliggørelse hos alle, der er med i
filmen.
For personer, der er 16 år eller derover, kan tilladelsen gives af personen selv.
For personer, der er under 16 år, skal tilladelsen gives af forældremyndighedens indehaver.
På næste side finder du en fortrykt samtykkeerklæring til offentliggørelse af levende billeder, som du kan lade
eleverne eller deres forældre underskrive.

Moralsk anstødeligt indhold
Generelt skal materialer fremført på Filmlinjen.dk kunne ses af personer +12 år.
Produktioner og tilhørende tekster og billeder må ikke indeholde materialer af pornografisk eller ekstremt
voldelig karakter, ligesom de ikke må virke diskriminerende, f.eks. i forhold til personer med handicap, særlig
religiøs eller politisk overbevisning eller etnisk baggrund.

Filmlinjen.dk er udviklet af Station Next til unge, danske filmskabere

Samtykke til offentliggørelse af
levende billeder
På Filmlinjen-hjemmesiden bliver filmen lagt frem offentligt, hvis produceren (læreren) vælger at publicere
filmen (filmen bliver i praksis lagt på Skoletube og derfra er den indlejret på Filmlinjen.dk. Hvis/når filmen fjernes
fra Skoletube, vises den ikke længere på Filmlinjen.dk).
Ifølge Persondataloven skal du/dine forældre give tilladelse til offentliggørelsen, hvis du medvirker på filmens
billed- eller lydside.
For personer der er 16 eller derover år kan tilladelsen gives af personen selv. For personer, der er under 16 år,
skal tilladelsen gives af begge forældremyndighedens indehavere.

Jeg giver hermed samtykke til, at filmproduktionen kan offentliggøres på Filmlinjen.dk
Dato: _________________
Filmens navn: _________________________________________
Medvirkendes navn: _________________________________________
Evt. navne på begge forældremyndighedsindehavere:______________________________________________
Underskrift (evt. af forældremyndighedsindehavere):_______________________________________________

Filmlinjen.dk er udviklet af Station Next til unge, danske filmskabere

