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med allvarliga sjukdomar och diagnoser. 

Samtycke och användning av 
personuppgifter form av i 
bild/film (allmänt) 

Varför använder Min Stora Dag bilder/filmer?  
Vi använder bilder eller filmer från våra olika aktiviteter för att berätta om hur vi arbetar för att göra 
skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vi lägger upp bilder eller filmer 
på vår webb och i våra sociala kanaler och använder dem i andra marknadsförings- eller 
informationsinsatser, till exempel i annonser och i vår årsredovisning.  

Genom avtal får våra samarbetspartners- och sponsorer rätt att använda ett urval av bilder eller 
filmer i olika marknadsförings- eller informationsinsatser som de utför för att uppmärksamma Min 
Stora Dags arbete. Du kan få mer information om våra samarbetspartners och sponsorer på vår 
webb.  

Ibland lämnar ut vi bilder eller filmer till press eller media efter de har kontaktat oss eller efter vi har 
kontaktat dem för deras publicering. 

Vi publicerar ingenting förrän vi har fått samtycke till att göra det. 

På vår webb, Instagram och Facebook finns olika exempel på hur bilder eller filmer används av oss. 
Har du frågor eller vill se fler exempel, kontakta oss via info@minstoradag.org. 

Bilder och filmer används bara efter samtycke 
Vår rättsliga grund till att använda eller lämna ut bilder/filmer för marknadsförings- eller 
informationsinsatser är samtycke.  

Om du lämnar samtycke kommer vi även spara kontaktuppgifter till dig så vi kan kontakta dig i 
framtiden till exempel om användningen av bilder/filmer eller eventuellt för att förnya samtycket.  

Samtycke är frivilligt och kan återkallas 
Det är helt frivilligt att lämna samtycke. Om vi inte får samtycke kommer de bilder eller filmer som 
eventuellt skickats till oss raderas.  

Om man lämnar ett samtycke har man alltid rätt att ta tillbaka det. Läs mer om hur detta går till 
under rubriken Dina rättigheter. 

Hur länge används bilderna/filmerna? 
Bilder/filmer används under året då samtycke lämnades samt två efterföljande kalenderår och 
raderas därefter. Vi lagrar alltså bilder/filmer under högst tre år om vi inte har fått samtycke till en 
längre tidsperiod.  
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Bilder/filmer som har publicerats i våra sociala kanaler och på vår webb avpubliceras inte, utan 
ligger kvar. Kontakta oss om du vill att dina personuppgifter i form av bild eller film raderas från våra 
sociala kanaler eller vår webb. Läs mer radering under rubriken Dina rättigheter. 

Vem får tillgång till personuppgifterna? 
Endast personer hos Min Stora Dag som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen har 
tillgång till uppgifterna. Min Stora Dag kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon 
utomstående utan ditt samtycke. Min Stora Dag kommer att dela uppgifter med våra 
personuppgiftsbiträden som till exempel IT-leverantörer i den mån det är nödvändigt.  

Dina rättigheter 
Eftersom Min Stora Dag behandlar personuppgifter som rör dig har du ett antal rättigheter i 
samband med detta. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, använd kontaktuppgifterna 
under rubriken Min Stora Dag. 

Rätt att återkalla ett samtycke 

Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att meddela oss detta och dina personuppgifter 
raderas då. Min Stora Dag kan dock inte garantera återtagande av uppgifter som publicerats och 
spridits via tredje part utan uppdrag från Min Stora Dag, som till exempel genom sociala medier. 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att skriva till Min Stora Dag 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. 

Rätt till begränsning, rättelse eller radering 

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. Min Stora Dag kan dock inte garantera återtagande eller 
rättelse av uppgifter som publicerats och spridits via tredje part utan uppdrag från Min Stora Dag, 
som till exempel genom sociala medier. 

Min Stora Dag 
Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr. 802409-8264, Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm är 
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina 
personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag. Min Stora Dag har vidare vidtagit lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot bl.a. förlust och 
obehörig åtkomst.  

Om du är missnöjd över hur Min Stora Dag behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla 
sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Min Stora Dags 
personuppgiftsbehandling. 

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifter eller vill utnyttja några av dina 
rättigheter är du välkommen att kontakta Min Stora Dag på info@minstoradag.se eller per brev till 
adressen som framgår av denna handling 
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