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FOTOGRAFENS NAMN: Joakim Hertze 
ADRESS: XXX 
E-POST: XXX 

TID OCH PLATS FÖR FOTOGRAFERINGEN: XXX 

Undertecknad, som medverkat vid ovannämnda fotografering, samtycker härmed till att bil-
den/bilderna kan komma att användas i följande sammanhang: 

a. För publicering på Internet (webbsidor och sociala medier). 
b. I fotografernas egna marknadsföring. 

Vidare samtycker jag till följande: 

c. Äganderätten till bilderna tillfaller i sin helhet fotografen. 
d. Fotografen avgör hur bilderna redigeras, retuscheras och på annat sätt manipuleras. 
e. Fotografen avser, men kan inte garantera, att bilderna och detta samtycke arkiveras tills 

vidare i digital och i förekommande fall analog form. 
f. Mitt namn får nämnas i anslutning till bilden/bilderna, tillsammans med länk till konton 

på sociala medier i förekommande fall. I det fall jag företräds av en agentur, får även denna 
nämnas i anslutning till bilderna. 

g. Jag erhåller ett minimum av 10 bilder i digital form, senast 12 veckor efter fotograferingen. 
Dessa bilder får fritt visas i fysisk portfolio, på sociala medier och på webbsidor, där foto-
graferna i möjligaste mån erkänns med namn och länk till webbsida eller Instagramkonto. 
Jag får även arkivera dessa bilder själv. 

h. Arvode för min medverkan utgår ej. 

Jag är införstådd med att namn och kontaktuppgifter som står i detta samtycke utgör person-
uppgifter. Om bilderna används för kommersiella (snarare än konstnärliga) ändamål kan även 
de utgöra personuppgifter.  

Dessa personuppgifter behandlas av fotografen. Joakim Hertze är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen och jag når honom enklast via epost till XXX. Ändamålet med att behandla 
dessa personuppgifter är att fotografen vid behov ska kunna kontakta mig, samt att denna ska 
kunna använda bilderna på det sätt som beskrivs i detta samtycke. Den rättsliga grunden för 
fotografens behandling av dessa personuppgifter är just detta skriftlig samtycke. Fotografen 
kommer att spara dessa personuppgifter så länge detta samtycke är giltigt. 
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Jag har rätt att kontakta fotografen för att få information om vilka personuppgifter denna har 
om mig, för att begära rättelse eller radering av inte längre aktuella personuppgifter, begära en 
överföring av personuppgifter, samt begära att de begränsar behandlingen av dessa person-
uppgifter. Jag har även rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen för att klaga 
på hur mina personuppgifter hanteras av fotograferna. 

Detta samtycke gäller tills vidare, men jag kan när som helst helt eller delvis dra tillbaka det 
genom att skriva till fotograferna. I sådant fall kan jag förlora möjligheten att använda bilderna 
enligt punkt g ovan. 

DEN AVBILDADES NAMN: XXX 

ADRESS: XXX, XXX 
TELEFONNUMMER / E-POST: XXX 

…………………………………………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………………… 
Namnteckning 
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……………………………………………… 
Målsmans namnteckning (om modellen är 
yngre än 16 år) 

……………………………………………… 
Målsmans namnförtydligande (om modellen 
är yngre än 16 år)

……………………………………………… 
Målsmans namnteckning (om modellen är 
yngre än 16 år) 

……………………………………………… 
Målsmans namnförtydligande (om modellen 
är yngre än 16 år)
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