Harplinge-Steninge pastorat
Harplinge 461
305 61 Harplinge
tfn.035-15 09 80
harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Samtycke gällande bild, ljud och
film
Ljud

Bild

Film

För att visa på levande verksamhet behövs bilder på människor. Pastoratet
använder ofta bilder i sin marknadsföring dvs. på hemsida, i tryckt material och i
sociala medier.

tidning

Internet

Bilder, film och ljud används inte med namn om inte godkännande getts av
dig, eller er vårdnadshavare.
inte

namn

Bilderna kan sparas i pastoratets bildarkiv vid intresse av dokumentation.
Bilderna är inte sökbara via personuppgifter.
Den som samtyckt till att bli fotograferad kan när som helst ta tillbaka sitt
samtycke. Önskar du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du ansvarig personal
eller expeditionen i Harplinge-Steninge pastorat. Den användning som gjorts av
bilderna innan samtycket gjordes påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.

spara

Ja

Namn

Verksamhet

Datum

Jag har läst igenom texten ovanför och samtycker (säger ja) till att
finnas med på bild, ljud eller film i Harplinge-Steninge pastorats
marknadsföring.
Jag har läst igenom texten ovanför och samtycker endast att finnas
med på bild, ljud eller film som hanteras av ansvariga personal (endast
intern dokumentation).
Jag har läst igenom informationen ovan och samtycker ej (säger nej) till
att finnas med på bild, ljud eller film.
Jag har tagit del av informationen på baksidan gällande Behandling av
personuppgifter i Harplinge-Steninge pastorats verksamheter.

Undertecknad av vårdnadshavare för barn under 16 år

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Nej

Behandling av personuppgifter i Harplinge-Steninge pastorats verksamheter
Genom anmälan till grupper, körer etc. samtycker du till att Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge
registrerar de personuppgifter som du själv uppger.
Uppgifterna kommer bara att behandlas av oss och endast i syfte att administrera aktiviteter för
aktuell grupp.
Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna. Uppgifterna sparas så
länge du är aktiv i verksamheten. För att uppgifterna ska vara aktuella sker gallring av aktuell
personal i oktober månad.
Uppgifter knutna till konfirmation läggs även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas
för historiska ändamål.
Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge ger ut ett församlingsblad till samtliga hushåll i pastoratet
vid 6 tillfällen per år. Församlingsbladet "Kyrkan nära dig" har utgivningsbevis och ansvarig
utgivare.

