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Kulturförvaltningen  
Klicka eller tryck här för att ange text.       

 DOKUMENT  
 RegDatum 

Diarienummer:  
KN Ärendenummer  
 

 
 
 
Handläggare: 
AnsvarigNamn 

1 SAMTYCKE  

Samtycket används när fotografier och/eller filmer - rörliga bilder, (nedan 
tillsammans ”Bilder”) tas för Region Stockholms räkning och där motivet innehåller 
en person som går att identifiera.  
 
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.  
Detta gör du genom att kontakta kulturförvaltningen vid Region Stockholm. 
Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av 
behandlingen innan samtycket återkallades.  
 
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som 
behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning 
av dina personuppgifter.  
 

2 AVTALSPARTER  

Samtycket råder mellan nedanstående parter: kulturförvaltningen i Region 
Stockholm (232100-0016) (KunF), och avbildad person enligt uppgifter nedan 
(Modellen),  
 
Samtycket avser fotografi/er tagen/tagna vid följande tillfälle  
 
Datum: x 
 
Plats:  x 
 
 
Det här utgör samtycke från avbildad person till kulturförvaltningen, Region 
Stockholm (KunF) att ta Bilder för att lagras digitalt. Avtalet syftar till att reglera 
användningsrätten till Bilderna.  
 
Bilderna får användas fritt, under obegränsad tid, i kommersiellt- 
/reklamsammanhang och/eller för redaktionellt sammanhang med koppling till RS 
utan begränsning i media/medier.  
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 DOKUMENT Diarienummer: 
 RegDatum  KN Ärendenummer 
 
 
Bilderna får också användas i de sociala medier där KunF är aktiv.  
KunF får även rätten att under obegränsad tid använda Bilderna i material som är 
bestående, exempelvis i reklambroschyrer, läromedel samt övrigt material. Modellen 
har ingen egen rätt till användning av bilderna men får sprida vidare publicerat 
material. 
 
Bilderna får redigeras och beskäras i syfte att möjliggöra användning av Bilderna på 
ändamålsenligt sätt. Bilderna får inte säljas vidare eller användas utan att någon 
koppling till KunF föreligger.  
 
Modellens personuppgifter får behandlas i syfte att administrera KunF:s hantering 
av Bilderna samt företag/personer som agerar på uppdrag av KunF:s hantering av 
Bilderna.  
 
Genom undertecknandet av samtycket godkänner Modellen att denna fotograferas 
och medverkar för ovan ändamål.  
 
Modellen godkänner även KunF:s rätt att namnge Modellen i anslutning till 
Bilderna. Är Modellen under 18 år ska målsman underteckna avtalet.  
 
Samtycker du till ovanstående?   [ ] Ja       [ ] Nej 
Arvode för Modellens medverkan utgår ej.  
 
Modell För- och efternamn:   
Kontaktuppgift:   
(e-post, telefon eller adress)  
 
Handläggare Kulturförvaltningen:  
Kontaktuppgift: registrator.kultur@regionstockholm.se 
 
Undertecknande 
 
 
 
____________________ _______         ____________________ _ 
För Region Stockholms kulturförvaltning       Modell  
 
 
 
 
_______________________________ 
Underskrift och namnförtydligande Målsman  
(om Modellen är under 18 år):  
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