Bilaga 4
AVTALSTEXT
om samtycke från människor på bild

Den här avtalstexten kan användas när fotografering sker av kulturarvsinstitutionens verksamhet då
det förekommer vuxna och/eller barn på bild och bilden ska användas för att marknadsföra
verksamheten på webb eller i skrift.

Undertecknad, som medverkat vid fotografering vid datum som anges nedan, samtycker härmed till att
bilden/bilderna används i följande sammanhang:



I Kulturarvsinstitutionens verksamhet
För Kulturarvsinstitutionens tillgängliggörande av i bilden/bilderna till allmänheten
och spridning till annan (tredje man)

☐ Undertecknad godkänner inte att den avbildades namn nämns i anslutning till bilden/bilderna.
Ingen ersättning kommer att utgå till den avbildade när bilden/bilderna används på ovan nämnda sätt.

Den avbildades namn ____________________________________________________________
(om annan än undertecknad)

Målsmans namn ________________________________________________________________
(om annan än undertecknad och om den avbildade är minderårig)
Undertecknad garanterar att inga krav kommer att framföras av annan målsman till den avbildade med
anledning av Kulturarvsinstitutionens användning av bilden/bilderna enligt denna handling.

E-post ________________________________________________________________________
(till undertecknad)
Telefonnummer ________________________________________________________________
(till undertecknad)

Dina personuppgifter registreras i en databas och behandlas enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är (namn, kontaktuppgifter).
Uppgifterna samlas in för att (ange syfte) och den rättsliga grunden för insamlandet är (ange rättslig
grund). Den typ av personuppgifter som samlas in är bild på person (och eventuellt namn och
kontaktuppgifter). Uppgifterna kan komma att lämnas ut till (ange mottagare i förekommande fall).
Du har rätt att hos kulturarvsinstitutionen begära tillgång till och rättelse eller radering av dina
uppgifter eller begränsning av behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar mot
behandlingen.
Uppgifterna kommer att sparas och lagras (tid för detta anges).
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Eftersom kulturarvsinstitutionen
har ett uppdrag av allmänt intresse som består i att bevara information om kulturarvet kan det finnas
laglig grund för kulturarvsinstitutionen att spara fotografierna i sina samlingar trots ett återkallat
samtycke. Kulturarvsinstitutionen kommer givetvis att behandla fotografierna med stor respekt för din
personliga integritet.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen och klaga på kulturarvsinstitutionens behandling av dina
uppgifter.

Ort och datum ________________________________________

Namnteckning __________________________________________________________________

Namnförtydligande ______________________________________________________________
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