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Information om och samtycke till behandling
av personuppgifter i foto, film och ljud
För att få behandla dina personuppgifter och publicera uppgifter om dig i KI:s
kanaler (se användningsområden nedan) behöver du samtycka till detta. Om du
samtycker till att Karolinska Institutet (KI) får använda och publicera bilder, filmer
eller andra uppgifter om dig har du alltid rätt att när som helst, utan att behöva uppge
anledning, avbryta fortsatt behandling av dina personuppgifter eller återkalla ditt
samtycke. Redan publicerade uppgifter påverkas dock inte av sådan återkallelse. Du
har även rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag visande vilka personuppgifter
om dig som behandlas av KI samt att på begäran få uppgifterna rättade, begränsade
eller raderade.
Om bilder, filmer eller andra uppgifter om dig publiceras i sociala medier som KI
använder kan dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i USA där
skyddet för den personliga integriteten är svagare än det skydd som ges inom
EU/EES genom dataskyddsförordningen (GDPR). Det kan innebära vissa risker då
du inte ges samma rättigheter, t.ex. möjlighet till rättslig prövning och
skyldigheterna för de som behandlar dina personuppgifter i USA är begränsade
jämfört med inom EU/EES.
Ditt samtycke innebär att KI tillåts använda dina personuppgifter enligt dina val
nedan. KI är inte skyldig att meddela dig när användning eller publicering kan
komma att ske. Ingen ersättning utgår för inhämtningstillfället och inte heller för
framtida nyttjande av bilden/filmen/ljudet. Samtycket gäller från dag för första
behandling. Om KI inte längre har behov av att behandla dina personuppgifter
kommer dessa att gallras. Mycket av den information som finns vid Karolinska
Institutet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän
handling kan dessa komma att lämnas ut i enlighet med offentlighets- och
sekretesslagen.
Har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till
kommunikationsavdelningen vid KI (communicationsoffice@ki.se) eller till
dataskyddsombudet vid KI (dataskyddsombud@ki.se). Vill du framföra klagomål
rörande behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).

Samtycket avser behandling av följande personuppgifter
☐ Mitt namn
☐ Mitt foto (bild där jag finns med)
☐ Film (rörlig bild där jag finns med)

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM
Telefon: 08-524 800 00, vx
För mer information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter
www.ki.se/medarbetare/gdpr-pa-karolinska-institutet

Sid:

☐ Min röst (uttalanden av mig i intervjuer etc.)
☐ Kontaktuppgifter till mig

Samtycket avser följande användningsområden
☐ Redaktionellt material online
Kommunikation och marknadsföring av KI:s verksamhet på internet, bland annat genom
publicering på KI:s webbplatser. Publicering och spridning i exempelvis annonser för
föreläsningar arrangerade av KI och i nyhetsbrev.

☐ Redaktionellt material i tryckt format
Publicering och spridning i tryckta annonser för föreläsningar arrangerade av KI, i
nyhetsbrev, i broschyrer och annat tryckt material.

☐ Marknadsföringsmaterial online och i tryck
Användning i externt informations- och marknadsföringsmaterial för KI.

☐ Sociala medier
Publicering i KI:s sociala kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube
etc.

☐ Press
Uppladdning i KI Mediabank (KI:s bildbank med pressbilder). Bilderna är fria för media att
använda i samband med publicering som har relevant anknytning till bilden.

☐ Direktsändning video
Får sändas direkt via länk i KI:s kanaler.

☐ Inspelning och publicering video
Inspelat videomaterial får visas i KI:s kanaler, presentationsmaterial samt ki.se.

☐ Upptagning och publicering av ljud
Direktsänt eller inspelat ljud får publiceras i KI:s kanaler, exempelvis podcast etc.

Jag har läst och förstått villkoren och lämnar mitt samtycke

Signatur

Namnförtydligande

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM
Telefon: 08-524 800 00, vx
För mer information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter
www.ki.se/medarbetare/gdpr-pa-karolinska-institutet
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Sid:

Ort och datum

E-post

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM
Telefon: 08-524 800 00, vx
För mer information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter
www.ki.se/medarbetare/gdpr-pa-karolinska-institutet
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Sid:

Följande fylls i av Karolinska Institutet

Kontaktperson

Institution/avdelning

E-postadress

Fotograf

E-post till fotograf

Syfte med filmning/fotografering/ljudupptagning

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM
Telefon: 08-524 800 00, vx
För mer information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter
www.ki.se/medarbetare/gdpr-pa-karolinska-institutet
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