
Samtycke för användning av bild i Strömsunds kommuns  
fototävling ”Fiska i Strömsunds kommun”

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Kontaktuppgifterna på denna blankett och bild/bilder på dig eller ditt barn är personuppgifter. För att vi ska få behandla 
dessa uppgifter krävs samtycke från dig.

Fototävlingen ”Fiska i Strömsunds kommun” pågår 1 juni till 30 september 2021 och är arrangerad av Strömsunds 
kommun. Bilderna kommer att presenteras på kommunens webbplats och sparas i vår mediabank. Bilderna kan komma 
att användas i marknadsföring där Strömsunds kommun eller de kommunala bolagen står som avsändare. Till exempel i 
presentationer, annonser och olika typer av samhällsinformation samt digitala kanaler som digital infartsskylt, webbplat-
ser, Facebook och Instagram.

Tänk på att en publicering på webbsidor och sociala medier innebär att dina personuppgifter (bilden) sprids globalt till 
alla som tar del av bilden, till exempel i sitt flöde på sociala medier.

Dina rättigheter när du lämnat samtycke
Informationen samlas in av kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta oss för att få informa-
tion om vilka uppgifter som behandlas om dig, om du vill få dina uppgifter rättade eller dra tillbaka ditt samtycke. Du 
kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@stromsund.se eller ringa via växeln 0670-161 00. Du 
har rätt att klaga till Integritetskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt. 

Mer information om hur Strömsunds kommun behandlar personuppgifter finns på www.stromsund.se/gdpr

Dina personuppgifter
Namn på avbildad person

Kontaktuppgifter (mejl/telefon)

Fototillfälle/bildbeskrivning

Fotograf

Datum

Filnamn på bilderna

Ditt samtycke
Jag samtycker till att Strömsunds kommun behandlar mina eller mitt barns personuppgifter på det sätt och för det 
ändamål som anges ovan. 

Namnunderskrift av avbildad person (från 16 år) eller dess vårdnadshavare:

Namnförtydligande

Bifoga blanketten till tävlingsformuläret
Scanna in samtyckesblanketten eller ta ett kort på den och bifoga till tävlingsformuläret. 

Fototävling

Samtycke för användning av bild i Strömsund kommuns fototäv-
ling ” Fiska i Strömsunds kommun”

Jag samtycker till att fotografen får använda mina personuppgif-
ter, i form av en eller flera bilder, för deltagande i Fiska i Ström-
sunds kommuns fototävling. 

Tävlingen pågår 1 juni till 30 september 2021 och är arrangerad av 
Strömsund kommun. Bilderna kommer att presenteras på kommunens 
webbplats, www.stromsund.se. Bilderna kan även komma att användas 
i marknadsföring i olika kanaler där Strömsund kommun och kommu-
nala bolag står som avsändare.

Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke. För din trygghets 
skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina person-
uppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/filmen till exempel i 
sitt flöde på sociala medier.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. 
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