Tillstånd för bildpublicering:

Bilderna/ filmerna i vår bildbank gallras ut när de inte längre känns aktuella, men vissa
bilder/ filmer sparas länge om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller
verksamhet.
Den som finns på bild/ film i vår bildbank har rätt att få se dessa bilder och kräva att de
raderas om så önskas.
Den som samtyckt till att bli fotograferad/ filmad kan när som helst ta tillbaka sitt
samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Lidingö församling. Den
användning som gjorts av bilderna/filmerna innan samtycket tas tillbaka påverkas
inte av att samtycket dras tillbaka.
För den som finns på bild/ film i bildbanken och inte tycker att Lidingö församlings
hantering av bilder/ filmer är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Datainspektionen.
Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter,
dit även bilder/ filmer på personer räknas.
Lämna ifylld blankett till barnens verksamhetsledare.
Jag har läst igenom informationen ovan och samtycker till att mitt barn får finnas med på bild/
film i Lidingö församlings bildbank och de ovanstående användarområden som omnämns.

Kryssa för ett alternativ:
Ja, bilder på mitt barn får publiceras
Ja, namn på mitt barn får publiceras i samband med bild.
Ja, bilder på mitt barn får publiceras med följande förebehåll:

Nej, bilder på mitt barn får ej publiceras

Barnets namn:

Personnummer (10 siffror):

Vårdnadshavares namnteckning:

Telefon:

Vårdnadshavares namnteckning:

Telefon:

Ort och datum:

FOTO EVELINA CARBORN

Vi använder ofta bilder/ filmer på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att
berätta både i text, bild och med film om den verksamhet församlingen har. För att visa
levande verksamhet behövs bilder/filmer på människor. Bilderna filmerna vi tar används
alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens tidning som skickas
ut till samtliga hushåll i församlingarna, på våra egna webbplatser och i viss mån i sociala
medier.

