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SAMTYCKE PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER I BILD, 
FILM OCH LJUD 
 

Information om personuppgiftsbehandlingen 
Svenska kyrkan Mörrum-Elleholms församling använder gärna personuppgifter i form av bilder, ljud- och 
filmmaterial i syfte att sprida information om verksamheten till medlemmar och allmänheten. Detta 
material används bland annat på kyrkans webbplats i sociala medier, affischer och församlingsblad. 
 
Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dina önskemål och dataskydds-
förordningen (”GDPR”) samt andra regler som vi måste följa.  
 
För att få behandla dina personuppgifter behöver vi i vissa fall ditt samtycke. Ditt samtycke avgör hur dina 
uppgifter får användas. Vi behandlar även personuppgifter utan samtycke, men med stöd av lag. Vi 
omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter 
till allmänheten.  
 
Detta samtycke är frivilligt och du avgör själv om du vill delta i fotograferingen eller filmningen. 
Uppgifterna kommer att lagras och användas under den tid du är aktiv och deltar i vår verksamhet. 
 
Får vi publicera bild-, film eller ljudmaterialet på internet? 
De bilder, filmer och/eller ljudinspelningar vi får del av, där du är avbildad, vill vi kunna använda för att 
sprida information på internet om vår församlings verksamhet.  
 

☐ JA, JAG SAMTYCKER TILL PUBLICERING PÅ INTERNET             ☐ NEJ 
 
Får vi publicera bilder i trycksaker från församlingen? 
De bilder vi får del av, där du är avbildad, vill vi kunna använda för att sprida information via 
församlingsblad, broschyrer eller liknande medlemsintern kommunikation. Bilderna kan också pryda 
väggarna i församlingens lokaler. Bilderna visas inte upp på allmän plats.  
 

☐ JA, JAG SAMTYCKER TILL PUBLICERING I TRYCKSAKER           ☐ NEJ 
 
Får vi publicera ditt för- och efternamn tillsammans med bild-, film eller ljudmaterialet? 
Detta är frivilligt men kan göra det lättare för dig, oss och andra att hitta bilder, filmer och ljud på dig. Det 
gör också att vi kan identifiera att det är du som är på bilden.  
 

☐ JA, JAG SAMTYCKER TILL PUBLICERING AV MITT NAMN           ☐ NEJ 
 
Får vi sprida materialet till andra delar av Svenska kyrkans verksamhet? 
De bilder, filmer och/eller ljudinspelningar där du är avbildad, vill vi kunna använda för att sprida 
information om Svenska kyrkans verksamhet.  
 
Materialet delas med andra församlingar och enheter inom Svenska kyrkan, som får använda materialet i 
samma syfte, att informera om Svenska kyrkans verksamhet.  
 

☐ JA, JAG SAMTYCKER ATT MATERIAL SPRIDS TILL ANDRA ENHETER   ☐ NEJ 
 
 VÄND 
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Får vi använda bilderna för marknadsföring på allmän plats? 
De bilder vi får del av, där du är avbildad, vill vi kunna använda för marknadsföring på allmän plats.  
 

☐ JA, JAG SAMTYCKER TILL BILDERNA ANVÄNDS FÖR                     ☐ NEJ  
           MARKNADSFÖRING PÅ ALLMÄN PLATS 
 
 
Uppgifter om dig som samtycker 
Namn Deltager i verksamhet 

Datum Underskrift 

 
Underskrift av vårdnadshavare som samtycker för barn 
Det finns ingen tydlig gräns för vilken ålder minderåriga själva kan samtycka till en behandling, men 
Datainspektionen brukar ha 15 år som en tumregel. Är personen under 18 år är utgångspunkten att 
underskrift av vårdnadshavare krävs - vid delad vårdnad krävs underskrift av samtliga vårdnadshavare. 
 
Datum 
 

Underskrift vårdnadshavare 1 
 

Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2 
 

Namnförtydligande vårdnadshavare 2 
 

 
Ifylld blankett lämnas till Mörrum-Elleholms församling, Ange mottagare, Karlshamnsvägen 6,  375 33 
MÖRRUM. 
 
 

Dina rättigheter och kontaktperson 
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att en gång utan kostnad få ett utdrag av personuppgifter som 
vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att vi både får lämna 
ut uppgifterna och att du kan styrka din identitet.  
 
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du 
har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och mot att dina 
personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering. Du har också rätt att få 
personuppgifterna raderade, med vissa villkor. Du får när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet 
av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan det återkallas. 
 
Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära 
att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, till exempel bilden, endast får lagras.  
 
Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill 
hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontaktperson/dataskyddsombud är Johan 
Abrahamsson på telefon 0709-32 01 41 eller e-post gungvalaryd@telia.com. Du har alltid rätt att klaga 
till Datainspektionen. 
 


