Samtycke om publicering av bild och film

En bild eller en film där man kan identifiera en eller flera personer är en personuppgift. Enligt reglerna om
hantering av personuppgifter och dataskydd som finns i Dataskyddsförordningen får vi inte registrera dessa
personuppgifter utan ditt medgivande. Hjo kommun behöver därför ditt samtycke för att lagra och publicera
bilder och filmer på dig/ditt barn på kommunens webbplatser, sociala mediekanaler och i trycksaker om
kommunens verksamhet.
De uppgifter vi registrerar i ovanstående syfte och för att kunna spåra bilderna är:
 Foto/film där du eller ditt barn finns med
 För- och efternamn
 Personnummer
Samtycket om publicering av bilder och filmer är helt och hållet frivilligt. När du skriver under
samtyckesblanketten godkänner du att vi lagrar dina/ditt barns uppgifter. Vi kommer att använda och lagra
bilden i 3 år, men du har rätt att när som helst ta tillbaka samtycket.
Alla uppgifter behandlas enligt de lagar och regler som gäller för hantering av personuppgifter och
dataskydd. Uppgifterna används inte till något annat ändamål och hanteras enbart av Hjo kommun. Mer
information om vår hantering och dina rättigheter finns att läsa på vår hemsida
– hjo.se/personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av uppgifter som samlas in i detta samtycke är:

___________________________________________________________________________________________
Nämnd

___________________________________________________________________________________________
Enhet
Du kontaktar aktuell enhet om du har frågor eller vill återkalla ditt samtycke.

Telefon:

E-post:______________________________________

Du kan kontakta Hjo kommun för att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig eller för att begära tillgång till,
rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot
behandlingen. Du når kommunens dataskyddsombud via Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500-49 80 00
eller via e-postadressen dataskyddsombud@skovde.se.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Besök www.imy.se för mer information
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Intyg och samtycke om publicering av bilder och filmer
Jag intygar här att jag har tagit del av den information om hantering av
personuppgifter och dataskydd som finns på denna blankett.
Samtycker du till publicering av bilder och filmer där du/ditt barn förekommer på Hjo kommuns
webbplatser och i trycksaker om Hjo kommuns verksamheter?
Ja

Nej

Samtycker du till publicering av bilder och filmer där du/ditt barn förekommer på Hjo kommuns
sociala mediekanaler?
Ja

Nej

Fyll i uppgifterna nedan och lämna/skicka blanketten till:
____________________________________________________________________________________________
Ansvarig enhet

____________________________________________________________________________________________
För- och efternamn samt personnummer på personen, som tillståndet gäller.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Om du är 16 år eller äldre får du själv ge ditt samtycke till publiceringen. Är du yngre måste din/dina
vårdnadshavare ge sitt samtycke.
Underskrift vårdnadshavare 1
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift vårdnadshavare 2
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Återställ
Hjo kommun 2018-06-05
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Skriv ut

