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KONTOR/ENHET 

Samtycke till publicering av foto och film 

Vi publicerar bilder/filmer på kommunens webbplatser, sociala medier samt i 
digitala och tryckta medier/annonser samt presentationer med mera. Detta för att 
marknadsföra kommunen och kommunala aktiviteter samt informera om saker 
av allmänt intresse.  

Det här är ett samtycke för att Bollnäs kommun ska få använda bilden/filmen i 
ovan nämnda medier. Samtycket gäller tillsvidare och du har rätt att 
närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta den 
verksamhet du gav ditt samtycke till. Observera dock att ett återkallande av ditt 
samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket 
återkallades. 

Bollnäs kommun äger upphovsrätten till dessa bilder och filmer och är därmed 
personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter kommer endast att används av 
enheter/verksamheter inom Bollnäs kommun för ovanstående ändamål. 

Samtycker du till att bilden på dig/ditt barn används för publicering enligt 
ovanstående? 

Ja   Nej 
Foto/film, gruppbild 

Foto/film, ensam 

Även mitt namn/barnets namn får publiceras 
på ovanstående platser 

Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

______________________________

______________________________ ______________________________
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Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan 
komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- 
och sekretesslagen och Arkivlagen. 
 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som 
behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 
begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs 
kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller tel 0278-25000 (vx).Om du tycker att 
vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt 
dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information 
se www.bollnas.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett 
felaktigt sätt. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEKONTORET 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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