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Samtycke till användning av bild, film, ljudinspelning och
namn
När vi använder bilder på deltagare i våra verksamheter gör vi det alltid med stor hänsyn till
den personliga integriteten, dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om namn och bild i
reklam (1978:800). Om vi bedömer att bilder behövs som ett led i vårt uppdrag, som är att ge
dig/ditt barn utbildning, kan vi fotografera/filma/spela in ljud utan ditt samtycke. Exempelvis
gäller detta bilder som används för pedagogisk dokumentation eller som en del av ett
undervisningsmoment.
För att kunna fotografera/filma/spela in dig och sprida dessa foton/filmer/ljudinspelningar
och ditt namn i informations- och marknadsföringssyfte behöver vi dock ditt samtycke.
Personuppgiftsansvarigt bolag för dina personuppgifter är
_______________________________________________________. Det personuppgiftsansvariga
bolaget ingår i AcadeMedia-koncernen.
Bilderna/filmerna/ljudinspelningarna och namn kommer som längst att publiceras i 3 år från
dagens datum, eller till dess att du återkallar ditt samtycke.
Bilder/filmer/ljudinspelningar och namn enligt ditt samtycke kan komma att användas av
andra bolag inom Academedia-koncernen i olika sammanhang. Under den tid
bilder/filmer/ljudinspelningar och namn används av AcadeMedia-koncernen enligt detta
samtycke kommer du inte att informeras inför varje publiceringstillfälle. När
bilderna/filmerna/ljudinspelningarna inte längre får publiceras kommer de att tas bort från
vårt arkiv.
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. I så fall kommer vi att sluta använda
bilderna/filmerna/ljudinspelningarna och namnet. Att du tar tillbaka ditt samtycke betyder
dock inte att tidigare publiceringar blir olagliga. Vill du ta tillbaka samtycket eller har frågor
om vår hantering av detta, kontakta ditt dataskyddsombud. Mer information om hur
personuppgifter hanteras samt dina rättigheter finns på trygg.academedia.se.
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Samtycke
Genom att kryssa i nedan angivna rutor samtycker jag, alternativt samtycker jag inte, till att
foton/filmer/ljudinspelningar och namn får användas för de syften som beskrivs nedan.
Samtycket gäller för (ange deltagarens namn): ____________________________________________
med personnummer: ________________________.

Informationsmaterial och intern kommunikation
☐ Ja, jag samtycker till att _____________________________________ i 3 år från dagens datum,
löpande får ta bilder/filmer/ljudinspelningar där jag är med och använda mitt namn. Dessa
bilder/filmer/ljudinspelningar får endast användas i informationsmaterial samt internt
utbildningsmaterial, inom __________________________________ .
☐ Nej, jag samtycker inte till något av ovanstående.

Marknadsföringsmaterial och extern kommunikation
☐ Ja, jag samtycker till att _____________________________________ i 3 år från dagens datum,
löpande får ta bilder/filmer/ljudinspelningar där jag är med och använda mitt namn. Dessa
bilder, filmer och ljudinspelningar får användas i marknadsföringsmaterial, till exempel
publiceringar på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube, annonser, affischer,
bilder på hemsidan, kataloger, inbjudningar till events och dylikt.
☐ Nej, jag samtycker inte till något av ovanstående.

_________________________________
Underskrift deltagare
_________________________________
Namnförtydligande
_________________________________
Ort och datum
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