Samtycke – Bildpublicering i Lidingö stad
* Obligatoriska fält

0 Hantering av personuppgifter
0.1 Genom att jag fyller i och skickar in underskriven blankett är jag medveten om att de personuppgifter
jag angett kommer behandlas av Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på
www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.*
Ja, jag godkänner Lidingö stads hantering av personuppgifter.

1 Samtycke för bildpublicering
1.1 Jag samtycker till bildpublicering enligt nedanstående beskrivning.*
Ja

Nej

1.2 Detta samtycke är begärt av (namn)*

2 Personuppgifter
2.1 Personnummer*
2.2 Förnamn*
2.3 Efternamn*
2.4 E-post*

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

1 Samtycke för bildpublicering

Vi behöver ditt samtycke för bildpublicering:
•
•
•
•

På Lidingö stads webbplats (www.lidingo.se) och intranät (Ö-nätet)
I Lidings stads sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)
I Lidingö stads presentationer (exempelvis i Powerpoint, Word, Pdf)
I trycksaker framtagna av Lidingö stad

Samtycket gäller endast bilder där du syns med ditt ansikte. Namn eller andra personuppgifter kommer inte att publiceras utan särskilt samtycke.
Informationen samlas in av kommunikationsenheten i Lidingö stad, och det är Lidingö stads kommunstyrelse som är personuppgiftsansvarig. Vi
delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ett särskilt samtycke. Samtycket är giltigt tills vidare.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten i stadens behandling av dina personuppgifter innan du
återkallade samtycket. Vill du återkalla ditt samtycke gör du det via www.eservice.lidingo.se. Du kan kontakta Lidingö stad för att få information om
vilka av dina personuppgifter staden behandlar. Det gör du genom att använda e-tjänsten "Begäran om registerutdrag". Du kan begära rättelse,
överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter genom att skicka e-post till dataskydd@lidingo.se. Om du tycker att Lidingö stad
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för stadens hantering av
personuppgifter. Läs mer om stadens hantering av dina/era personuppgifter på www.lidingo.se/gdpr
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