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Modellavtal, daterat den…………………………………
Kalix kommun – organisationsnummer: 212000-2692 – har ovanstående
datum slutit ett avtal med dig som modell.
Syfte
Avtalet syftar dels till att reglera hur de för avtalet aktuella bilderna får användas av
Kalix kommun, dels reglera Kalix kommuns behandling av Modellens
personuppgifter.
Definitioner
För definitioner av personuppgiftsbegrepp hänvisas till vid var tid gällande
integritetslagstiftning.
Användningsrätten till bildmaterialet
Kalix kommun får använda de för avtalet aktuella bilderna i kommersiella
sammanhang och/eller för redaktionellt sammanhang med koppling till Kalix
kommun utan begränsning i media/medier. Denna användning får ske fritt, under
obegränsad tid.
Kalix kommun får, under obegränsad tid, använda bilderna i bestående material,
såsom broschyrer, läromedel med mer.
Kalix kommun har även rätt att använda aktuell/a bild/er i de sociala medier där
Kalix kommun är aktiv.
Kalix kommun har rätt att redigera och beskära de/den för avtalet aktuella bilderna
för att möjliggöra ändamålsenlig användning enligt detta modellavtal.
Bilderna får inte säljas vidare till tredje part. Bilderna får dock användas av tredje
part på uppdrag av Kalix kommun förutsatt att tillämplig integritetslagstiftning
iakttas.

om………… kronor före skatt. Kalix kommun kommer att göra skatteavdrag om
Modellen inte meddelar annat.
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Behandling av Modellens personuppgifter
Eftersom Kalix kommun tar bilder som lagras digitalt och används i enlighet med
detta modellavtal innebär det att Kalix kommun behandlar dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är (Nämnd, adress, e-post,
telefonnummer): …………………………………………….………….…………….
…………………………………………….………….…………….………….…….
Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att använda aktuella bilder i
enlighet med detta modellavtal. Den rättsliga grunden för kommunens behandling av
dina personuppgifter är att fullgöra detta modellavtal med dig.
Kalix kommun kommer att spara dina personuppgifter så länge bilderna på dig
används i enlighet med detta modellavtal.
Du har rätt att kontakta Kalix kommun för att få information om vilka uppgifter
kommunen har om dig, för att begära rättelse eller radering av inte längre aktuella
uppgifter eller begära en överföring av dina uppgifter. Du har även rätt att begära att
Vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Om du begär radering av dina uppgifter
innebär det inte att bilderna kommer att raderas då bilderna kommer användas i
enlighet med detta avtal.
Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen – om du
vill inge klagomål om hur Kalix kommun behandlar dina personuppgifter.
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Modellens kontaktuppgifter
För- och efternamn: ………………………………………………………………
E-postadress: ……………………………………………
Telefon/mobil: ………………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………………………
Postnummer och ort: ………………………………………………………………
Undertecknande av avtal
Genom undertecknandet av det här avtalet godkänner Modellen följande
• Att Kalix kommun behandlar Modellens personuppgifter enligt ovan
angivna förutsättningar.
• Att Kalix kommun tar bilder av Modellen och lagrar dessa digitalt samt att
Kalix kommun får använda bilderna i enlighet med detta avtal.
Detta modellavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna
tagit var sitt.
För Kalix kommun
Ort och datum:
…………………………………
Underskrift:
…………………………………
Namnförtydligande:
…………………………………
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För Modellen
Ort och datum:
…………………………………
Underskrift:
…………………………………
Namnförtydligande:
…………………………………
Målsmans underskrift
(om Modellen är under 18 år)
…………………………………
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