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Samtycke till användning av personuppgifter
i bilder och film
Jag samtycker till att
• mina personuppgifter i form av bilder eller filmer där jag förekommer samt
• andra personuppgifter som jag själv har lämnat i samband med att bilden eller filmen framställdes
(t.ex. namn, ålder, ort)
får användas för publicering i Örnsköldsviks kommuns kanaler såsom webbplats, intranät, sociala medier,
digitala presentationer eller tryckt material. Bilderna kommer endast att användas i sammanhang där
Örnsköldsviks kommun står som avsändare och i syfte att informera om eller marknadsföra kommunen
eller platsen Örnsköldsvik. Bilderna kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Samtycke till att bild
eller film används vid flera tillfällen innebär att materialet lagras i Örnsköldsviks kommuns bildbank i tre
år. Samtycket gäller:
endast vid detta tillfälle (ange datum och sammanhang): ……………………………………..…
……………………………………..…………………………………………………………………..
vid flera tillfällen (bildmaterialet lagras i tre år i kommunens bildbank).
Undantag från mitt samtycke (till exempel att bild/film inte får användas i tryckt material eller på sociala
medier eller att uppgifter om namn inte får anges i anslutning till bilden vid publicering):

Datum: …….……………………………………………………….………………………………….……
Namnunderskrift: ..……………………………………………….………………………………….……...
Namnförtydligande: ..……………………………………….……………….……………………….……..
E-post: ….....……………………………………………………….………………………………….…….
Om personen som samtycket avser är under 15 år eller har förordnats förvaltare krävs samtliga
vårdnadshavares eller förvaltarens namnunderskrift.
Vårdnadshavares/förvaltares underskrift:…..………………………………………………………..
Namnförtydligande: ..…………………………………………..…………………………..............
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Dina rättigheter
Information om personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter samlas in av Örnsköldsviks kommun. Nämnderna i Örnsköldsviks kommun är personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som sker enligt samtycket, inom respektive förvaltning. Företrädare för personuppgiftsansvarig nämnd eller vårt dataskyddsombud når du via
kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0660-880 00.
De personuppgifter vi samlat in i samband med bildframställning kommer bara att behandlas för det ändamål som anges i samtycket. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtycket.
Bilder som raderas ur kommunens bildbank kan komma att arkiveras. Arkiverade bilder och andra personuppgifter lagras så länge som krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters
arkiv.
Du har rätt att få besked om vilka uppgifter kommunen behandlar om dig i form av ett kostnadsfritt registerutdrag vid ett tillfälle. Vill du ha ytterligare kopior kan du behöva betala för dem.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Det påverkar dock inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades. Du har också rätt att begära att kommunen i vissa fall rättar eller raderar personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. Under vissa förutsättningar kan du även ha rätt att få ut dina
uppgifter för att använda dem på annat håll (dataportabilitet).
Om du har synpunkter på hur kommunen behandlar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen.

