
Samtycke	  om	  användning	  av	  bild,	  video	  och	  ljud	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  Region	  Västerbotten	  har	  rätt	  att	  i	  digital	  form	  använda	  mina	  personuppgifter	  
nedan,	  från	  aktuellt	  tillfälle,	  för	  att	  kommunicera	  om	  regionens	  verksamhet	  i	  såväl	  redaktionella	  som	  i	  
marknadsföringssammanhang.	  Användningen	  kommer	  att	  ske	  via	  (bocka	  för	  de	  valda	  kanalerna)	  

 Regionens	  webbsidor	  
 Intranät	  
 Facebook	  
 Linkedin	  
 Nyhetsbrev	  

 Annons	  
 Pressmeddelande	  
 Pressrum	  
 Bildbank	  
 Instagram	  

Personuppgiftsbehandlingen	  kommer	  att	  utföras	  
med	  mitt	  samtycke	  som	  rättslig	  grund	  för	  
behandlingen.	  	  

De	  personuppgifter	  som	  samtycket	  gäller	  är:	  

• Mitt	  namn	  och	  mina	  kontaktuppgifter	  samt
befattning	  och	  arbetsplats.

• Bild,	  film	  och	  ljud	  där	  jag	  finns	  med.
• Uttalanden	  av	  mig	  i	  intervjuer	  som	  jag	  har

godkänt.
Samtycket	  gäller	  från	  det	  datum	  samtycket	  
undertecknats	  och	  3	  år	  framåt.	  Regionen	  är	  	  
inte	  skyldig	  att	  meddela	  mig	  när	  medverkan	  eller	  
publicering	  kommer	  att	  ske	  under	  denna	  period.	  
Samtycket	  till	  personuppgiftsbehandlingen	  kan	  	  
när	  som	  helst	  återkallas	  genom	  att	  maila	  till	  	  
e-‐post:	  redaktionen@regionvasterbotten.se	  

Personuppgiftsansvar	  
Regionstyrelsen	  vid	  Region	  Västerbotten	  
(organisationsnummer:	  232100-‐0222)	  är	  
personuppgiftsansvarig	  för	  personuppgifts-‐	  
behandlingar	  inom	  regionen.	  Postadress:	  	  
Region	  Västerbotten,	  Köksvägen	  11,	  	  
901	  89	  Umeå,	  växel:	  090-‐785	  00	  00,	  	  
e-‐post:	  diariet@regionvasterbotten.se.	  	  

Lagring	  
Dina	  personuppgifter	  kommer	  att	  lagras	  under	  tre	  
år	  och	  därefter	  arkiveras	  med	  stöd	  av	  arkivlagen	  
(1990:782)	  och	  Region	  Västerbottens	  regelverk	  för	  
arkiv-‐	  och	  informationshantering.	  

Externa	  parter	  dina	  personuppgifter	  delas	  med	  
Dina	  personuppgifter	  kan	  komma	  att	  delas	  med	  
regionens	  externa	  leverantörer	  av	  de	  it-‐platt-‐
formar	  samt	  publicerings-‐	  och	  lagringsmedia	  för	  

 

bild,	  video	  och	  ljud	  som	  regionen	  använder	  sig	  av.	  
Dina	  personuppgifter	  kan	  också	  komma	  att	  delas	  
med	  massmedia	  i	  samband	  med	  utskick	  av	  
pressmeddelanden	  eller	  när	  uppgifterna	  hämtas	  
från	  regionens	  bildbank	  eller	  pressrum.	  	  
Om	  någon	  begär	  att	  få	  ta	  del	  av	  allmänna	  handä 
lingar	  från	  regionen	  och	  uppgifterna	  inte	  omfattas	  
av	  sekretess	  kan	  dina	  personuppgifter	  komma	  att	  
lämnas	  ut	  enligt	  offentlighetsprincipen.	  
Personuppgifterna	  kan	  komma	  att	  behandlas	  i	  
tredje	  land	  när	  de	  används	  på	  sociala	  medier.	  

Dina	  rättigheter	  
Du	  kan	  när	  som	  helst	  kontakta	  regionen	  för	  att	  få	  
information	  om	  och	  en	  kopia	  av	  vilka	  person- 
uppgifter	  regionen	  behandlar	  om	  dig.	  Om	  du	  
anser	  att	  dina	  personuppgifter	  är	  felaktiga	  eller	  
ofullständiga	  har	  du	  rätt	  att	  få	  dem	  rättade	  eller	  
kompletterade.	  Du	  har	  också	  rätt	  att	  få	  dina	  
personuppgifter	  raderade	  om	  du	  återkallar	  ditt	  
samtycke.	  Under	  vissa	  förutsättningar	  har	  du	  rätt	  
att	  begära	  att	  behandlingen	  av	  dina	  personupp- 
gifter	  begränsas	  eller	  utlämnas	  i	  ett	  sådant	  format	  
att	  de	  kan	  överföras	  till	  annan	  personuppgifts- 
ansvarig.	  
Om	  du	  vill	  att	  någon	  åtgärd	  ska	  vidtas	  vad	  gäller	  
dina	  rättigheter	  kan	  du	  kontakta	  Region	  Väster- 
bottens	  dataskyddsombud	  genom	  att	  maila	  till	  
dataskyddsombud@regionvasterbotten.se.	  
Om	  du	  inte	  är	  nöjd	  med	  hur	  dina	  personuppgifter	  
behandlas	  eller	  upplever	  att	  dina	  uppgifter	  blivit	  
felaktigt	  hanterade	  har	  du	  möjlighet	  att	  lämna	  
klagomål	  hos	  tillsynsmyndigheten	  Datainspek- 
tionen.	  	  

Jag	  har	  läst	  och	  förstått	  ovanstående	  och	  lämnar	  mitt	  samtycke	  till	  behandling	  av	  personuppgifterna:	  

Signatur 	  	  Ort	  och	  datum	  

Namnförtydligande	  

Telefonnummer/e-‐postadress	  

Tillfälle	  (ex.	  invigning	  ny	  operationsrobot)	  

 Digitala skärmar	  
 Microsoft Stream	   
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