
   

SØGAARDS KØRESKOLE – HOVVEJ 87 - 3060 ESPERGÆRDE – CVR16166936– 4055 2472– peter@soegaards.com  
 

FORÆLDRESAMTYKKE  

 
For unge mellem 17 -18 år, der indgår aftale om køb af kørekort. 

 
 Undertegnede og forældre/værger for eleven, giver herved vort samtykke til at eleven indgår aftale om 

køb af diverse ydelser i forbindelse med elevens erhvervelse af kørekort hos køreskolen og de udgifter, 
herunder gebyrer og afgifter, der er forbundet med dette. 

 
 Som forældre / værge er vi / jeg indforstået med at påtage os/mig ansvaret for elevens betalinger samt 

forpligtelser. Dette indebærer bl.a. også økonomisk ansvar og forpligtelse og er bekendt med de 
gældende betingelser ved erhvervelsen af kørekort for unge under 18 år. 

Køreskolens/kørelærers ”Aftaler og betingelser for erhvervelsen af kørekort”, kan af forældre/værge læses 
på køreskolens website soegaards.com/priser under pkt. Priser inden start på kørekort. 

 
Dette samtykke skal underskrives af samtlige forældre/værger (1) + (2) for at være gyldigt. 

 
Nedenstående bedes udfyldt: 

 
Dato:……………………….                                                      Underskrift (1):………………………………………………. 

 
Dato:……………………….                                                      Underskrift (2):……………………………………………….  

 
Denne blanket afleveres i udfyldt stand (underskrevet) til køreskolen efter første teori aften og INDEN  

manøvrebanekørsel  
 

SØGAARDS KØRESKOLE  
 HOVVEJ 87 3060 ESPERGÆRDE  

4055 2472  peter@soegaards.com 

Køreelevens navn 
(BLOKBOGSTAVER):

 
…………………………………………………………………………………………………..

Køreelevens fødselsdato:  
…………………………………………………………………………………………………..

Navn på forældre (1)/
værge og adresse 
(BLOKBOGSTAVER):

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..

Navn på forældre (2)/
værge og adresse 
(BLOKBOGSTAVER):

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..

Mobil/Telefon:  
(1)…………………………………………(2)…………………………………………………

E-mail (BLOKBOGSTAVER):  
(1)……..…… @ ....……………….…… (2) ……..……… @ ………………………………



Samtykke til offentliggørelse af portrætbillede til 
markedsføring. 

Søgaard’s Køreskole CVR nr.16166936 er dataansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på mail: 
peter@soegaards.com 

Vi ønsker at offentliggøre portrætbilleder af dig i forbindelse med markedsføring 
og beder derfor om dit samtykke hertil i henhold til 
databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a. 

Vi opbevarer og offentliggør dine personoplysninger på sociale medier og fjerner 
billederne, når du eventuelt vælger, at tilbagetrække dit samtykke. 

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at 
kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. 

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af 
vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte 
samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit 
samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Jeg giver hermed samtykke til, at Søgaard’s Køreskole kan benytte billeder 
af mig til markedsføring: Sæt kryds:   JA:                              NEJ: 

Dato____________ Underskrift___________________________

 
Overførsel til modtagere i tredjelande: 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

It-leverandører og sociale medier 

Overførsel til modtagere i tredjelande: 

I de tilfælde hvor vi har dit udtrykkelige samtykke, vil Søgaard’s Køreskole 
overføre dine billeder til Facebook, Der er en sandsynlighed for, at de indsamlede 
oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Overførslen er 
således sikret ved, at parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield aftalen. 


