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Samtycke för foto, film och text 

Lidingö Allmänna Konståkningsklubb (LAKK) vill så klart berätta om sin verksamhet på 

webben, i sociala medier och vid olika marknadsföringsinsatser. Ibland tar vi därför foton och 

filmer i samband med träningar, tävlingar och andra föreningsaktiviteter. Det förekommer att 

våra medlemmar finns med på sådana foton och filmer samt i övrigt omnämns i text. Eftersom 

detta innebär en behandling av dina personuppgifter vill vi att du berättar för oss hur vi får 

använda dessa. 

Markera genom att kryssa ”Ja” eller ”Nej” för att vi ska veta hur LAKK får använda uppgifter 

om dig. 

Medlemmens namn (texta): _____________________________________________________ 

□ Ja, jag godkänner att LAKK får använda och publicera foto/film eller text där jag kan 

identifieras samt återge och använda mitt namn i egen marknadsföring, på egen sajt, samt i 

egna sociala medier. Jag samtycker även specifikt till att mitt namn och min bild används i 

sådan marknadsföring enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam. 

□ Ja, jag godkänner även att LAKK publicerar min åkarprofil på www.lakk.se (Obs! gäller 

endast tävlingsåkare). 

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

Datum: 

 

_______________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare (gäller medlem som är 12 år eller yngre) 

 

 

_______________________________________ 

Underskrift medlem (gäller medlem som är 13 år eller äldre) 

 

 

  

http://www.lakk.se/
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LAKK – Integritetspolicy för foto, film och text 

Vilka uppgifter behandlas? 

De uppgifter som kan komma att behandlas om du samtycker till det är: Information om dig i form av 

förnamn, ålder, grupptillhörighet, test- och tävlingsresultat; foto där du kan identifieras; film där du kan 

identifieras; och text där du kan identifieras. LAKK grundar behandlingen av uppgifterna på att du har 

samtyckt till behandlingen enligt ovan. 

Vad är ändamålet med behandlingen? 

LAKK kommer att behandla dina personuppgifter för att berätta om vår verksamhet på webben 

(www.lakk.se), i våra sociala medier (Instagram och Facebook) eller via olika marknadsförings- eller 

informationsinsatser. 

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de? 

LAKK har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter 

mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är 

begränsade. LAKK kommer att dela uppgifter med våra IT-leverantörer i den mån det är nödvändigt. 

LAKK kommer i övrigt inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utomstående utan ditt samtycke. 

Endast personer hos LAKK som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till 

uppgifterna.  

LAKK kommer normalt att spara personuppgifterna som anges ovan under medlemstiden och två år efter 

avslutat medlemskap, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. 

För mer information om personuppgiftsbehandling i övrigt i samband med LAKK:s verksamhet, läs 

LAKK:s integritetspolicy på vår webbsida (www.lakk.se). Du kan också be om en kopia från oss på 

adressen nedan. 

Dina rättigheter 

LAKK, org. nr. 802437-5803, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi 

ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med GDPR och annan tillämplig 

lag. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta LAKK på info@lakk.se. Dina 

personuppgifter tas då snarast bort. Du har rätt att skriva till LAKK och få veta vilka uppgifter som finns 

om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och om du vill är vi skyldiga att 

överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera 

dina personuppgifter. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, 

ofullständiga eller missvisande. LAKK kan dock inte garantera återtagande eller rättelse av uppgifter som 

publicerats och spridits via tredje part utan uppdrag från LAKK, så som till exempel genom sociala 

medier. 

Om du är missnöjd över hur LAKK behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje 

till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för LAKK:s personuppgiftsbehandling. 

Om du har några frågor kring denna samtyckeshandling eller kring behandlingen av dina personuppgifter 

är du välkommen att kontakta LAKK på info@lakk.se eller per brev till adressen som framgår av denna 

handling. 
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