
Samtyckesavtal 
för hantering och lagring av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig:  

Anders Bergsten, Bergstens Bilder AB, Org-nr: 556868-5704, www.bergstensbilder.se 

Mailadress: info@bergstensbilder.se 

Adress: Sunnanå Andersberg 1, 59691 Skänninge 

Personen: 

Namn:                                            . E-post:                                               .                            

Personnummer: ______________  Mobil:                                             .                            

1. Förklaring 

Personen samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och hanterar dennes personuppgifter i enlighet med detta avtal. 

2. Behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter i sina interna system samt skickas till och behandlas av underleverantörer. 

Personuppgifter inkluderar: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, mobilnummer samt bilder. 

3. Publicering av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig får endast publicera personuppgifter på personens begäran, exempelvis för ”Välkommen till världen” 

annons för nyfödda. Bilderna får endast användas i marknadsföringssyfte med skriftligt godkännande av personen som 

exempelvis kan ges via mail.  

4. Information om publicering 

Personuppgiftsansvarig är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker. 

5. Information om personuppgifter 

Personen har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig hanterar om personen och hur dessa 

uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få tillgång till denna 

information. 

6. Rättelse och radering av personuppgifter 

Personen har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. 

Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. 

Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. 

7. Återkallelse av samtycke 

Personen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för 

att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla. 

8. Klagomål till tillsynsmyndighet 

Personen har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) 

avseende personuppgiftsbehandling. 

9. Vårdnadshavare 

Personen samtycker att detta kontrakt även gäller för alla personer personen är vårdnadshavare för vid kontraktskrivningen och 

som fotograferas vid samma tillfälle. 

10. Avtalslängd 

Detta samtyckesavtal gäller tills någon part skriftligen meddelar den andra parten om uppsägning av avtalet. 

11. Övrigt 

Detta samtyckesavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav personuppgiftsansvarig och personen har tagit var sitt. 

Underskrifter 

                                                                                                            .                            

Ort och datum   Ort och datum 

                                                                                                   .                                                

Personens underskrift   Anders Bergsten, Personuppgiftsansvarig 


