BILDEXPERTEN.se

DAGS FÖR FOTOGRAFERING!
Hej!

Nu är det dags för fotografering på din idrottsförening. Vi på Bildexperten har i ett sponsorsamarbete
med er idrottförening fått i uppdrag att fotografera lagbilder på föreningens medlemmar.
I samband med lagfotograferingen erbjuder vi er även att ta individuell bild på ert barn.
För att vi skall kunna fotografera en individuell bild behöver vi inhämta ert samtycke i förväg.
Läs mer om hur fotograferingen fungerar och vad samtycke innebär här nedan.
Med Vänliga Hälsningar,
Bildexperten

VIKTIG INFORMATION KRING FOTOGRAFERINGEN
ALLMÄN INFORMATION

Bildexperten har i sponsorsamarbete med er idrottsförening fått i uppdrag att fotografera lagbilder på föreningens medlemmar.
Lagbildsfotograferingen sker med stöd av tryckfrihetsförordningen (TF) med hänvisning till konstnärligt och litterärt skapande som mångfaldigas.
Bildexperten erbjuder i samband med lagfotograferingen föreningens medlemmar att ta individuella bilder utöver lagbilden.
För att kunna genomföra individuell fotografering av medlem behöver vi inhämta målsmans/vårdnadshavares samtycke till att individuell bild tas.
Vid syskon-/kompisfotografering måste därför samtycke inhämtas av samtliga målsmän/vårdnadshavare för de som deltar på bilden.
OBS! Detta samtycke till individuell fotografering måste lämnas till Bildexpertens personal SENAST vid fotograferingstillfället för att individuella bilder skall kunna tas.
Vi förbehåller oss rättigheten att helt avstå från individuell fotografering/kompis fotografering om godkänt samtycke ej lämnats senast vid fotograferingstillfället.
Genom att lämna samtycke till individuell fotografering så innebär det inte att man gjort en beställning och det finns inget köptvång om bilder tagits.
Önskar man att beställa bilderna från fotograferingen gör man detta genom att i första steget registrera sig via vår hemsida, www.bildexperten.se
för att senare när man fått mail om att bilderna är klara kunna ta del av och beställa bilderna som tagits via vår beställningssida.

HANTERING AV INHÄMTADE PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter ni lämnar i ert samtycke, inhämtas för att vi skall kunna göra det möjligt för er att via vår hemsida, beställa de bilder vi tagit och göra det möjligt
för er att köpa bilder och andra produkter från oss. De uppgifter som kommer att behandlas är de individuella bilder som tagits, uppgifter om namn, e-postadress,
telefonnummer samt uppgifter om de eventuella beställningar ni gör från oss och de uppgifter ni lämnar när ni är i kontakt med oss.
Alla personuppgifter behandlas av Bildexperten i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Ni kan fram tills beställning gjorts ta tillbaka ert samtycke och därmed nyttja rätten att bli bortglömd i enlighet med GDPR:s normer.

Bildexperten Box 142 501 13 Borås Tel: 08-533 340 90
kundtjanst@bildexperten.se www.bildexperten.se

OBS! DENNA DEL LÄMNAS TILL FOTOGRAFEN PÅ FOTODAGEN

MEDLEM:

Ja tack!

Vi önskar att ni fotograferar individuell bild/kompisbild.
Jag/vi ger med detta vårt samtycke till Bildexperten att behandla
personuppgifterna för att administrera fotograferingen och bildhanteringen.

MÅLSMAN:
Förnamn:

KLIPP HÄR

Kundnummer:
(ifylles av fotografen)

Förnamn:

Efternamn:

OBS! Målsman måste vara myndig person över 18 år!

Efternamn:

E-post:

Mobilnummer:

MÅLSMANS UNDERSKRIFT:

Jag har tagit del av all information och ger med min underskrift samtycke till att personuppgifterna behandlas för att
administrera fotograferingen/bildhanteringen.

OBS! Detta är ingen beställning!
I samband med fotograferingen kommer
ni få en fotolapp av oss med information
om hur man går till väga för att registrera
sig och ta del av bilderna.
Inget köptvång föreligger!

