
Samtycke foto, film och ljud för barn under 13 år

Bilder från bland annat Dart bildstöd. Uppdaterad 22-09-01 K.L

Harplinge - Steninge församling
Harplinge 461
305 61 Harplinge
035-15 09 80
harplinge.steninge@svenskakyrkan.se

Samtycke gällande bild, ljud och film

Mitt förnamn, efternamn och min ålder…

Jag är med i gruppen/grupperna…

Dagens datum

Svenska kyrkan i Harplinge - Steninge vill visa för dig och för andra vad vi hittar
på i våra verksamheter och i församlingen. Då tar vi gärna bilder och spelar in film
på er. Bilderna, ljud och film kan användas på församlingens hemsida, i tryckt material
ex. församlingsfoldern och i våra sociala medier.

Bilderna kan sparas i församlingens bildarkiv för intresse för dokumentation om vad vi
har hittat på. Bilderna är inte sökbara via personuppgifter dvs. inte med ditt namn.

Samtycket gäller så länge du är med i grupper/verksamheter eller om du inte längre
vill vara med på foto, ljud och film. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du
ansvarig personal eller expeditionen i Harplinge - Steninge församling. Den användning
som gjorts av bilderna innan samtycket dragits tillbaka påverkas inte.

Vänd



Samtycke foto, film och ljud för barn under 13 år

Bilder från bland annat Dart bildstöd. Uppdaterad 22-09-01 K.L

Fortsättning från förra sidan…

Jag har läst igenom texten ovanför och säger JA (samtycker) till att finnas med på
bild, ljud eller film i Harplinge - Steninge församlings mediala sammanhang (ex.
hemsida, affischer, församlingsfolder, digitala informationstavlor och
församlingens sociala medier).

Jag har läst igenom informationen ovan och säger NEJ (samtycker inte) till att
finnas med på bild, ljud eller film.

Genom att du skriver under godkänner du informationen nedan gällande Behandling av personuppgifter i
Harplinge - Steninge församlings verksamheter.

Min namnunderskrift

Underskrift Namnförtydligande Ort och datum

Undertecknad av vårdnadshavare för barn under 13 år
Vårdnadshavare 1

Underskrift Namnförtydligande Ort och datum E-post adress

Vårdnadshavare 2

Underskrift Namnförtydligande Ort och datum E-post adress

Behandling av personuppgifter i Harplinge - Steninge församlings verksamheter

Genom anmälan till grupper, körer etc. samtycker du till att Svenska kyrkan i Harplinge - Steninge registrerar de
personuppgifter som du själv uppger. Du kommer få del av nyhetsbrev från Harplinge - Steninge församling
och kan när du vill avsäga dig prenumerationen.

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.

Uppgifter knutna till konfirmation läggs även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för historiska ändamål.

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge ger ut en församlingsfolder till samtliga hushåll i församlingen vid 6 tillfällen
per år. Församlingsfoldern "Kyrkan nära dig" har utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

Webbplatsen svenskakyrkan.se/harplinge-steninge har utgivningsbevis för databas och ansvarig utgivare.


