
 

 

 

INFORMATION OM 

FOTOGRAFERING ENLIGT GDPR 

 
 
UTBILDARDAGARNA, 18-20 MARS 2023, KOMMER ATT DOKUMENTERAS MED FILM OCH FOTO 

AV FOTOGRAFER PÅ UPPDRAG AV SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA. 

 

1. För att dokumentera och kunna sprida information och kunskap om Scouternas folkhögskolas verksamhet, kommer 

vi att filma och fotografera här på Utbildardagarna. Filmningen/ fotograferingen kan medföra att vi kommer att 

behandla dina personuppgifter. 

 

2. Om du inte önskar vara med på foto eller film går det bra att här på Utbildardagarna meddela någon av 

Scouternas folkhögskolas anställda eller fotografen direkt. Redan tagna foton/gjord filmning kommer då att 

tas bort. 

 

3. Personuppgifterna, foton och filmsekvenser föreställande dig, i vissa fall kompletterat med ditt namn, samlas in 

automatiskt genom att filmning/ fotografering sker. Uppgifterna kan komma att användas i våra digitala 

kommunikationskanaler, sociala medier, webbplats, redaktionellt, arkiv, broschyrer och annat tryckt material, Tv och 

annan digital utsändning, när vi fullgör skyldigheter gentemot Scouternas medlemmar/Scouternas folkhögskolas 

deltagare samt delas med samarbetspartners som utför tjänster åt oss, bl.a. postleverantörer, tryckerier, 

personuppgiftsbiträden samt digital och tryckt media. Uppgifterna kan även delas med tredje part, förutsatt att vi är 

skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES-området. Vi sparar dina 

personuppgifter så länge vi anser att ovanstående ändamål uppfylls och vi anser att materialet är aktuellt och 

beskrivande. 

 

4. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det berättigade intresse vi har att kunna informera och 

sprida kunskap om Scouternas folkhögskolas verksamhet samt fullgöra sådan kommunikation och sådana skyldigheter 

som sägs ovan (s.k. intresseavvägning). Genom att delta här på Utbildardagarna och ta del av denna information 

samtycker du till den personuppgiftsbehandling som fotograferingen/filmningen innebär, inbegripet användning av 

materialet enligt vad som beskrivs ovan och enligt lagen om namn och bild i reklam samt att film/foto där du 

förekommer publiceras och överförs till tredje part med e-post eller sms i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst 

återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.  

 

5. Du har rätt att få tillgång till och begära kopia på de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan alltid invända 

mot behandlingen och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas eller att uppgifterna raderas. Du har rätt 

att få felaktiga personuppgifter rättade och du har även rätt till så kallad dataportabilitet.  

 

6. Personuppgiftsansvarig är Scouternas folkhögskola, Box 42034, 126 12 Stockholm, email: folkhogskola@scouterna.se. 

Om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.  

 


