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Samtycke till foto, film och press och övrig
personuppgiftsbehandling
Generation Pep vill gärna berätta om olika aktiviteter på webben, i sociala medier eller via olika marknadsföringseller informationsinsatser. Ibland kontaktar press, radio & TV oss för att berätta om våra aktiviteter. Ibland
uppsöker vi dem. Generation Pep varken publicerar eller lämnar ut identifierbara uppgifter om dig eller ditt barn
utan medgivande. Vi behandlar dina personuppgifter enligt integritetspolicyn nedan.

Markera ”Ja” eller ”Nej” om hur Generation Pep får använda uppgifter om er:
□ Ja, jag godkänner att Generation Pep får publicera foto/film eller text där jag eller mitt barn kan identifieras och
återge förnamn, ålder, samt hemort i egen marknadsföring, på egen sajt, samt i egna sociala medier.

□ Ja, jag godkänner att Generation Pep får kontakta mig vid eventuella förfrågningar från press.
□ Ja, jag godkänner att Generation Pep får förmedla foto/film eller text där jag eller mitt barn kan identifieras och
återge förnamn, ålder, samt hemort till samarbetspartners för deras publicering på sociala medier och i
marknadsföring för att uppmärksamma Generation Peps arbete.

□ Nej, jag vill inte att Generation Pep på något sätt använder foto/film eller text där jag eller mitt barn kan
identifieras.

UNDERSKRIFTER
Namn på deltagande barn (vänligen texta):
________________________
Datum:
Vårdnadshavare
________________________
Namnförtydligande:

***********
Datum:
Underskrift deltagare som är 16 år eller äldre:
________________________
Namnförtydligande:
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Integritetspolicy
Generation Pep, med organisationsnummer 802426-3702 och adress Norrsken House, Birger Jarlsgatan
57C, 113 56 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för dina eller ditt barns personuppgifter. Det innebär
att vi ansvarar för att dina eller ditt barns personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.
Vilka uppgifter behandlas?
De uppgifter som kan komma att behandlas om du samtycker är:
•
•
•
•

Information om dig eller ditt barn i form av namn, ålder, och hemort;
Foto där du eller ditt barn kan identifieras;
Film där du eller ditt barn kan identifieras; och
Text där du eller ditt barn kan identifieras.

Vad är syftet med behandlingen?
Generation Pep kommer att behandla era personuppgifter för att berätta om våra aktiviteter på
webben, i sociala medier eller via olika marknadsförings- eller informationsinsatser.
Generation Pep grundar behandlingen av uppgifterna på att du har samtyckt till behandlingen enligt
ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Generation Pep på
redaktor@generationpep.se. Dina och/eller ditt barns personuppgifter raderas då omedelbart.
Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
Generation Pep har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era
personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till era
personuppgifter är begränsade. Om du har samtyckt till det kan vi dela de personuppgifter du lämnar till
oss med våra samarbetspartners för publicering på sociala medier och marknadsföring av våra
gemensamma initiativ. Samarbetspartners får i detta fall inte rätt att använda dina eller ditt barns
personuppgifter i något annat sammanhang än det som gäller samarbetet med Generation Pep.
Generation Pep kommer inte i övrigt att lämna ut dina eller ditt barns personuppgifter till någon
utomstående utan ditt samtycke. Endast personer hos Generation Pep som behöver behandla
personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna.
Generation Pep kommer att spara era personuppgifter fem år om du inte begär att era personuppgifter
ska raderas tidigare.
Era rättigheter
Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att meddela oss detta och dina eller ditt barns
personuppgifter raderas då omedelbart. Du har rätt att skriva till Generation Pep och få veta vilka
uppgifter som finns om dig eller ditt barn. Du har rätt till sådan information utan kostnad en gång per
kalenderår. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi
skyldiga att överföra dina eller ditt barns personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
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Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera
dina eller ditt barns personuppgifter. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig eller
ditt barn som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Generation Pep kan dock inte garantera
återtagande eller rättelse av uppgifter som publicerats och spridits via tredje part utan uppdrag från
Generation Pep, så som till exempel genom sociala medier.
Om du är missnöjd med hur Generation Pep behandlar dina eller ditt barns personuppgifter har du rätt
att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår
personuppgiftsbehandling.
Om du har några frågor kring denna samtyckeshandling eller kring behandlingen av dina eller ditt barns
personuppgifter är du välkommen att kontakta Generation Pep på redaktor@generationpep.se eller per
brev till adressen som framgår ovan.

