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Genom denna information anser Mittuniversitetet att du har fått den information du har rätt till 
enligt dataskyddsförordningens art. 7, 13 och 49. 

Mittuniversitetet 
Campus Sundsvall/Campus Östersund 
telefonväxel 010-142 80 00 

 

 

Information om fotografering/filmning 

Du kommer att bli fotograferad/filmad för Mittuniversitetets räkning och skriver 
härmed på en blankett där du samtycker till att Mittuniversitetet har rätt att använda 
bilder/filmer på dig med eller utan namn i såväl redaktionella som kommersiella 
sammanhang, i tryckt och/eller digital form, för att informera om Mittuniversitetet. 

De tagna bilderna/filmerna kan komma att användas på webben, i annonser, i olika 
broschyrer, som pressbilder, eller av samarbetspartners inom forskning med mera. 
Bilderna/filmerna kan även komma att användas för framtida bruk i dessa syften men 
kommer att tas bort och arkiveras när de inte längre bedömas vara relevanta, dock 
maximalt efter 20 år.  

Mittuniversitetet marknadsför sig exempelvis i sociala medier (Facebook, Instagram, 
Twitter och/eller Youtube) samt på andra mötesplattformar och i andra medier med 
bas i tredje land. I flera fall saknas det nödvändiga skyddsåtgärder mellan företaget 
och EU/EES alternativt mellan företaget och Mittuniversitetet. Därför är det inte säkert 
att Mittuniversitetet kan hindra annan användning av bilder som läggs ut på dessa 
medier än vad som överenskommits enligt nu aktuellt avtal. Mittuniversitetet behöver 
därför ditt uttryckliga samtycke till denna, i förekommande fall, överföring av dina 
personuppgifter (bild/namn).  

 

Återkallelse/frågor/klagomål 

Om du vill att vi slutar använda bilderna/filmerna i nya publiceringar har du rätt till 
det. Kontakta i så fall Mittuniversitetets kommunikationsavdelning som nås via 
växeln 010-142 80 00. Redan publicerat material kommer dock inte att påverkas av 
denna återkallelse av samtycke. 

Om du vill veta hur dina personuppgifter används eller anser att vi har använt dina 
personuppgifter på ett sätt som går utanför avtalet eller befintlig lagstiftning, vänligen 
kontakta Mittuniversitetets dataskyddsombud Emelie Holmlund som nås via växeln 
010-142 80 00.  

Har du klagomål på Mittuniversitetets hantering av dina personuppgifter har du 
alltid möjlighet att vända dig till tillsynsmyndighet, i detta fall Datainspektionen. 


