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Information om Lunds universitets behandling av dina
personuppgifter i form av foto, film och röst
Du kommer att bli fotograferad/filmad/inspelad för Lunds universitets räkning. Du
skriver på en överenskommelse där du samtycker till att Lunds universitet har rätt
att använda bilder/inspelningar av dig för att informera om Lunds universitets
verksamhet.
De tagna bilderna/inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital
form i olika kanaler där Lunds universitet informerar om sin verksamhet.
Bilderna/inspelningarna används i max 15 år. Bilderna kommer att lagras i
universitetets bild- och mediebank som är tillgänglig för universitetets
medarbetare.
De flesta bilder som universitetet använder kommer att arkiveras för framtiden i
enlighet med Arkivlagen, när de inte längre används.

grundläggande information
personuppgiftsansvarig:
kontakt:
ändamål:
rättslig grund:

Lunds universitet
universitetets dataskyddsombud,
dataskyddsombud@lu.se
informera om universitetets verksamhet
samtycke

Återkallelse/frågor/klagomål
Om du vill att vi slutar använda bilderna/inspelningarna i nya publiceringar ber vi
dig kontakta universitetets dataskyddsombud och meddela detta. Då använder vi
inte längre dina personuppgifter när vi tar fram informationsmaterial. Vi kommer
också att ta bort dig ur existerande material i den mån det är möjligt.
Om du vill veta hur dina personuppgifter används eller om du anser att vi har
använt dina personuppgifter på ett sätt som går utanför överenskommelsen eller
befintlig lagstiftning, vänligen kontakta Lunds universitets dataskyddsombud.
Har du klagomål på Lunds universitets hantering av dina personuppgifter har du
alltid möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
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Samtycke till att Lunds universitet behandlar mina
personuppgifter för att informera om verksamheten
Härmed godkänner jag att Lunds universitet har rätt att lagra, bearbeta och
publicera bilder/filmer/röstinspelningar med mig från aktuellt tillfälle i både tryckt
och digital form med ändamålet att informera om universitetets verksamhet.
Bilderna/inspelningarna är avsedda att publiceras på webben, i informationsmaterial m.m.
Jag har fått ett exemplar av Information om Lunds universitets behandling av dina
personuppgifter i form av foto, film och röst och tagit del av informationen.
Jag samtycker uttryckligen till att Lunds universitet lagrar och publicerar mina
personuppgifter i både tryckt och digital form i olika kanaler där Lunds universitet
berättar om sin verksamhet
Jag har rätt att få information ifall behandlingen av mina personuppgifter påverkas
på ett sätt som kan vara negativt för mig. Därför lämnar jag min mejladress så att
universitetet har möjlighet att kontakta mig.
--------------------------------------------------------Namn på den person detta samtycke gäller:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

E-postadress:
----------------------------------------------------------Fylls i av fotograf eller den som registrerar samtycket:
Datum:

Fotograf:

