
 

 

 

 

Samtycke till behandling av dina personuppgifter vid 
fotografering/film för Scouterna och Scouternas folkhögskola 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som foto och film. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna informera och berätta om Scouterna och Scouternas folkhögskolas 
verksamhet.  

☐ Jag ger mitt samtycke till att jag, eller den jag har vårdnaden för, samtycker till att uppgifter om 
mig t.ex. namn, bilder och videoinspelning av mig får användas och spridas i någon av Scouterna och 
Scouternas folkhögskolas (även scoutkårer, scoutdistrikt med fler) kanaler (t.ex. sociala medier, 
redaktionellt, kampanjer, bildarkiv, film, broschyr, affisch, web) samt tryckt, digitalt och TV- sänt i 
media  

För och efternamn på personen som vi upphämtar personuppgifter på: 

-------------------------------------------------------------- 

Underskrift (Vårdnadshavare om personen är under 18 år): 

-------------------------------------------------------------- 

Namnförtydlingande (Vårdnadshavare om personen är under 18 år): 

-------------------------------------------------------------- 

Telefonnr och mailadress:  

-------------------------------------------------------------- 

Datum: 

-------------------------------------------------------------- 

 

Uppgifterna om dig samlas in direkt från dig eller genom att vi tar fram dem själva, t.ex. vid fotografering. Dina 
personuppgifter kan komma att delas med våra samarbetspartners som utför tjänster åt oss, bl.a. 
postleverantörer, tryckerier samt digital och tryckt media. Dina personuppgifter kommer inte att överföras 
utanför EU/EES-området. Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser att ovanstående ändamål föreligger 
och så länge det är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål. 

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du samtycker till behandlingen. Du kan när som helst 
återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Scouterna och Scouternas folkhögskola behandlar 
om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. 
Du har även rätt till så kallad dataportabilitet. 

Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av 
personuppgifter begränsas. Om du begär att Scouterna eller och Scouternas folkhögskola ska begränsa eller 
radera dina personuppgifter kan det innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden mot dig. Om 
du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du göra en anmälan hos Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.  


