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Samtycke om användning av bildmaterial
Bildmaterial som jag eller omyndig anhörig förekommer i togs av Kalix kommun
följande datum (åå-mm-dd): ……………………………………………………….
Jag samtycker härmed till att mina (eller nedan angivna omyndiga persons)
personuppgifter i form av bildmaterial – film och fotografier – taget vid ovanstående
datum får användas för publicering i följande av Kalix kommuns kanaler:
Webbplatser (exempelvis kalix.se, kalix kommuns playkanal, boikalix.se och
sommarfesten.info)
Sociala medier (exempelvis Facebook, Twitter, Instagram och Youtube)
Uppgifter i sociala medier kan komma att behandlas i tredje land (utanför EU)
Tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt)
Marknadsföring för Kalix (exempelvis annonser, affischer och reklamfilmer)
Namn: …………………………………………………….………….…
E-post: …………………………………………………………………
Samtycke för omyndig person
Om godkännandet gäller barn eller annan omyndig person, skriver du dennes namn här:
……………………………………………………….……….……….…
Underskrift och datum (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under):
……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….…
Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 dataskyddsförordningen.
Kalix kommuns nämnder är personuppgiftsansvariga för behandlingen av
personuppgifter enligt ovan. I detta fall är det …………………………………………
som är personuppgiftsansvarig.
Våra kontaktuppgifter är: Kalix kommun, 952 81 Kalix, 0923-650 00
Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud är: Thomas Johansson,
thomas.johansson@kalix.se, 0923-651 15.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i
samtyckesmeningen ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i
samtyckesmeningen.
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Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla
besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter
om dig som är under behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå.
Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av
personuppgifter enligt artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att
invända mot behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20.
Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar i artikel 17:3.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke enligt artikel 7. Du har rätt att inge klagomål
till Datainspektionen.
Vid lagring av bilder kommer hänsyn att tas till arkivlagens bestämmelser om
bevarande och gallring i enlighet med artikel 13:2a.
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