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Samtycke till behandling och publicering av
personuppgifter i form av foto, film och namn

Älvdalens kommun

* = Obligatorisk uppgift

Box 100 , 796 22 Älvdalen
kommun@alvdalen.se , 0251-313 00

För att kommunen ska kunna använda och publicera ditt namn, en bild eller en film där du kan identifieras behöver kommunen ditt samtycke (godkännande) i enlighet
med Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Kommunen kommer att
lagra dina personuppgifter inom EU. När det gäller de sociala mediekanalerna kan personuppgifterna komma att lagras utanför EU ex. i USA och kommunen följer då
EU-kommissionens direktiv.
Du har när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta kommunen för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse,
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett
klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Samtycker du till att personuppgifter i form av foto, film och/eller namn får behandlas och publiceras i syfte att informera
och sprida kunskap om kommunens verksamheter?*
Ja
Nej

Vilka kanaler gäller samtycket?

Inera AB 956102 1803

Samtliga kanaler
Samtliga kanaler som ägs eller används av kommunen

ELLER
Vissa kanaler
Kommunens webbplatser
Kommunens trycksaker och annonser
Kommunens sociala mediekanaler
Kommunens interna kanaler så som intranät och liknande system
Annan kanal/sätt, ange vilken …………………………………………………………………………………………………………………..

Vilken tidsperiod gäller samtycket?

För vem svarar du?*

Obegränsad tid till dess jag eventuellt återkallar mitt samtycke

Mig själv

Till och med, datum ……………….…………..…...

Minderårigt barn som jag är vårdnadshavare för

Mina personuppgifter
Förnamn*

Personnummer*

Efternamn*

Eventuellt minderårigt barns personuppgifter
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Underskrift
Datum och min underskrift*

Datum och underskrift (eventuell vårdnadshavare 2 vid samtycke för barn)

Namnförtydligande*

Namnförtydligande

Älvdalens kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

