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Det här  är företagets register- och dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (10 ja 24  

) och EU:s förordning (GDPR). I det här dataskyddsregistret gjord av TeeSe Botnia beskrivs 

vilka personuppgifter sparas i Foto- och publikationsregistret och till vad man använder 

uppgifterna, hur uppgifterna skyddas och varifrån den fotograferade kan få  mera uppgifter om 

bilden och om publikationen. 

1. Register innehavare 

TeeSe Botnia Oy Ab, Grusgatan 2 4, 65100 Vasa 
  

 

2. Ansvarig kontaktperson för registret 

TeeSe Botnias personalsekreterare och kommunikationspraktikant 
  

 

3. Registrets namn 

TeeSe Botnias / Foto- och publikationsregister 
  

4. Syftet med hantering av personuppgifter 

Registrets personuppgifter behandlas enligt tillståndet för fotograferingen, fotograferingens 

omfattning och hur länge tillståndet varar.  
Den registrerade har gett sitt samtycke för behandling av personuppgifter för ett eller för flera 

syften. 

5. Registrets data 

I registret finns den fotograferades namn, tillståndet för fotograferingen täcker materialets 

tillhörande anteckningar, tillståndets omfattning samt tillståndets varaktighet. 

Uppgifternas bevaring, arkivering, urgallring och annan hantering utförs enligt 

arkiveringsbestämmelser och dataskydds- och datasäkerhetsbeskrivningar. Elektroniskt sparad 

information  är skyddad att endast berättigade personer har rättigheter till informationen. Varje 

användare godkänner datan och datasystemets användning och behandlingen av konfidentiellt 

material. 

Personuppgifterna bevaras så  länge som fotograferingen- och publikationstillståndet material 

används. Personuppgifterna raderas samtidigt som tillhörande material i tillståndet tas ur bruk. 

6. Informationskälla 

Antecknade och sparade personuppgifter i registret fås av den registrerade från 

tillståndsblanketten. 



7. Utlämning av uppgifter 

Uppgifter utlämnas inte till andra aktörer. Uppgifter kan publiceras till viss del enligt den 

fotograferades överenskommelse. 

8. Principer för registerskydd 

Rättigheter för användning av registret  är begränsat till vissa personer enligt deras uppgifter. 

Fysiskt  är materialet bevarat i den registeransvarigas placeringsplats i låst förvaring, på sådan 

plats att ingen annan förutom de med rättigheter har  åtkom till materialet 

9. Andra rättigheter som gäller behandling av personuppgifter 

Personen som finns i registret har rätt att be om att radera sina uppgifter från registret. (rätt att 

bli bortglömd) Den registrerade har också  rätt till andra allmänna EU:s dataskyddsförordnings 

rättigheter såsom begränsning av behandling i vissa fall.  Begäran ska skickas skriftligen till den 

registeransvariga. Registeransvariga kan vid behov be om kontroll av identiteten.  Den som är 

registeransvarig besvarar personen inom EU:s dataskyddsförordnings bestämda tid. 

(huvudsakligen inom en månad). 

Uppdarerad 2.8.2022 

  



Bilaga: Foto- och publikationstillstånd, TeeSe, 

2.8.2022 

Jag godkänner att TeeSe får alla rättigheter till alla bilder fotograferade på  mig och de har rätt att 

använda, redigera och publicera bilderna i intranet och på webbplatsen. Bilderna används endast i 

TeeSes egen verksamhet, såsom på  utställningar. Bilderna utlämnas inte till andra aktörer. 

Även alla personer på bilden måste skriva under tillståndet. Om det gäller en person under 18  år, ska 

tillståndet skrivas under av målsmannen. 

Mer uppgifter om fotot- och publikationstillståndet fås av TeeSes personalsekreterare eller från 

kommunikationspraktikanten. 

FOTOTS ANVÄNDNINGSSYFTE 

Fotot används i TeeSes verksamhet                _______________________________ 

Fotots publikationstid och publikationens längd _______________________________ 

FOTOT TAGET AV 

e-postadress och telefonnummer                    _______________________________ 

Tid och plats                                                             _______________________________ 

Underskrift                                                                _______________________________ 

Namnförtydligande                                               _______________________________ 

DEN FOTOGRAFERADE PERSONEN / FOTOGRAFERADE PERSONERS UPPGIFTER 

Underskrift                                                                _______________________________ 

 (för person under 18 år undertecknas tillståndet av målsman) 

Namnförtydligande                                               _______________________________ 

Uppdaterad 2.8.2022 

 


