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Samtycke för bilder rörande projekt gränsstängning 

Årjängs kommun samlar in bilder som skildrar gränsstängningen under 

Cornapandemin. Bilderna bevaras för framtiden som en skildring av denna 

historiska händelse. Bilderna bevaras för framtida generationer, studier och 

forskningsändamål. Bilderna kan komma att användas i utställningar, 

rapporter, böcker, film eller i marknadsföringssyfte. 

För att kunna lämna in bilder behöver man lämna ett samtycke till att 

bilderna kan komma att användas enligt ovan. Du godkänner behandlingen 

av bilderna och dina personuppgifter genom att bocka i kryssrutorna under 

samt att skriva under. 

Du har möjlighet att lämna in fyra stycken bilder som du fotograferat själv. 

Du behöver lämna in information om bilden, vad förställer den? Vart är den 

fotograferad? När är den fotografera? Vilka är med på bilden? 

Är det personer med på bilden så behöver de lämna samtycke. 

Jag samtycker till att: 

Bilderna jag skickar in får bevaras för framtiden samt för forsknings- och 

studieändamål. 

Bilderna får användas i kommersiella syften så som i tryck i tex böcker, 

rapporter, film, marknadsföring och på kommunens socialmedier. 

Bilderna jag skickar in är fotograferade av mig samt att de har koppling 

till gränsstängningen. 

Jag godkänner att de bilder samt tillhörande information jag skickar in 

får registreras, sparas och gallras samt läggas ut på kommunens bildbank. 

Mitt för- och efternamn anges i anslutning till varje bild jag skickar in, i 

enlighet med min ideella upphovsrätt att bli erkänd som fotograf av 

bilden. 

Mina kontaktuppgifter bevaras tillsammans med inlämnat material. 
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Fotografens namn: 

 

……………………………………………………………………………….. 

Samtycke ges av: 

      Mig själv 

      God man  

      Vårdnadshavare för barn under 16 år 

 

Namnunderskrift: …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………… 

 

E-post/telefonnummer: ……………………………………………………… 

 

Namn på person på bilden:         

                                                     

………………………………………………………………………………. 

Samtycke från person på bilden 

Namnunderskrift: …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………… 

 

E-post/telefonnummer: ……………………………………………………… 

 

Samtycke från person på bilden 

Namnunderskrift: …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………… 

 

E-post/telefonnummer: ……………………………………………………… 

 

Samtycke från person på bilden 

Namnunderskrift: …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………… 

 

E-post/telefonnummer: ……………………………………………………… 

 

Är det fler personer på bilden går det att skriva uppgifterna på baksidan eller 

på separat papper. 
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Information och tillgång till personuppgifter  

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i 

samtyckesmeningarna.  

Årjängs kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling 

av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är samtycke. Bilderna kommer att lagras i Årjängs kommuns 

arkiv. 

Årjängs kommun kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Årjängs kommun har 

inte rätt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vid eventuell 

bildpublicering kommer ditt namn omnämnas i samband med bilden. 

Årjängs kommun (samtliga nämnder) är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av personuppgifter enligt ovan. 

Du har rätt att kontakta oss om du önskar information om de uppgifter 

Årjängs kommun har om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, 

återta ditt samtycke samt begära att Årjängs kommun begränsar 

behandlingen eller raderar dina uppgifter.  

Detta gör du enklast genom att kontakta:  

Årjängs kommun 

Box 906  

672 29 Årjäng  

växel 0573-141 00  

 

Kontaktuppgifter till Årjängs kommuns dataskyddsombud är: 

Årjängs kommun 

Marcus Hansson 

Box 906 

672 29 Årjäng 

0573-141 26  

marcus.hansson@arjang.se 

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 

att inge klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY). 


