
Repræsentantskabsvalg 

 
  

 

   
 

Retningslinjer for udlevering af billedmateriale til kandidater samt for kandi-
daternes anvendelse af logo, links, billedmateriale m.v. 

 
Velliv Foreningen stiller gerne billedmateriale i rimeligt omfang til rådighed for kandi-

dater.  
 
Billeder, der kan udleveres omfatter: 

 
1)  egne portrætbilleder 

2)  billeder hvor kandidaten indgår i repræsentantskabssammenhænge  
 
Vilkår for anvendelse af logo, links, billedmateriale m.v. 

 
Kandidater skal være særligt opmærksomme på, at logo, links, billedmateriale m.v. 

ikke må anvendes på en måde, der kan antyde, at Velliv Foreningen står bag eller 
støtter den pågældendes kandidatur. 
 

Anvendelse af indhold fra Velliv Foreningens hjemmeside, kan kun ske hvis det forin-
den er aftalt med Velliv Foreningen, og i overensstemmelse med gældende lovgivning 

og god skik. Anvendelse af visse dele af indholdet, herunder fx billeder, kan desuden 
kræve en tilladelse fra tredjemand.  

 
Alle er velkomne til at linke til vores hjemmesider, forudsat det sker på loyal vis. Det 
er ikke tilladt at frame. Citat fra vores hjemmesider skal ske i overensstemmelse med 

god skik og gældende lovgivning, det vil blandt andet sige med tydelig kildeangivelse.  
 

Det er muligt at downloade Velliv Foreningens logo fx til brug for kandidaters udarbej-
delse af materiale til foreningens repræsentantskabsvalg. Logoerne må ikke ændres i 
farver eller form, dog er proportional skalering tilladt. Anvendes logoerne på andre 

hjemmesider, skal de fremstå som et aktivt link til vores hjemmeside. 
 

Billedmateriale, som udleveres jf. ovenfor, må kun anvendes i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og god skik. Billeder skal således vises med angivelse af fotogra-
fens navn, hvor dette er oplyst. 

 
Logo og links må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og god 

skik. Det er bl.a. ikke tilladt at anvende logo/links på en måde, hvor det kan være 
vildledende, fx ved at antyde, at Velliv Foreningen står bag eller støtter materiale, 
produkter, organisationer, virksomheder eller personer. Logo/links må fx heller ikke 

anvendes til formål eller aktiviteter, der er ulovlige eller som strider mod vores formål 
og værdier eller mod den offentlige moral, eller på en måde som i øvrigt kan skade el-

ler udnytte Velliv Foreningens omdømme. 
 
Hvis fx logo, links, billedmateriale m.v. anvendes i strid med ovenstående kan vi bl.a. 

kræve, at logo, links, billedmateriale m.v. straks fjernes og brugen ophører. 


