Samtycke av behandling av
personuppgifter vid digital session
Så hanterar vi dina personuppgifter
Kategori
personuppgifter:

Rörlig och stillbild; röst; eventuellt synliga namn; andra personuppgifter som
kommer från den information som du väljer att själv dela med mediagruppen.

Under sessionen har vi bland annat en mediagrupp, som består av andra unga som deltagit vid
sessioner tidigare år som fortsätter engagera sig vidare inom nätverket. Dessa har tillsammans
flera medieprojekt under sessionen som kan se ut på olika sätt. Det kan röra sig om kreativa
bildalbum, kortfilmer och annat vars material hämtas inom ramen för sessionen. Även vår
sedvanliga gruppfoto, s.k. “session picture” avses här. Dessa verk synliggörs på sociala medier
som Facebook och Instagram utöver vår hemsida i marknadsföringssyfte. Vi kan också komma
att dela bilder och ljudlösa filmer till eyp.org för samma syfte.
Röstinspelning av sessionen som avslöjar politiska åsikter kommer aldrig delas externt med
undantag för de fall då du själv frivilligt väljer att delta i mediagruppens projekt, t.ex. en intervju.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige, som
är personuppgiftsansvarig, per e-post: info@eup.se. Du har rätt att få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning. Du har också rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen.

Du väljer själv om du vill samtycka. Deltar du i den nationella uttagningsprocessen
drabbas du inte av negativa konsekvenser om du vägrar.

Detta behöver vi inte ditt samtycke till

Rörlig bild, röst och andra personuppgifter som härrör från inspelningen genom det
kommunikationsverktyg sessionen använder (t.ex. Zoom) kommer samlas in oavsett ditt
samtycke. Detta görs dock endast med ändamålet att ge oss förutsättningar att bedöma
deltagarnas prestation under konferensen på ett smidigt och grundligt sätt. Den rättsliga
grunden för denna behandling är intresseavvägning, då vi anser att vårt intresse att uppnå syftet
med behandlingen väger tyngre än ditt intresse av skydd för din integritet. Vi avser aldrig att lagra
dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Läs mer om dina
rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida: www.eup.se/gdpr.

☐ Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter enligt ovan.
Fullständigt namn

Datum och ort

Namnteckning

Skickas denna blankett till oss digitalt ber vi dig vänligen namnge dokumentet så att för- och
efternamn, sessionens stad och delegationens namn (om tillämpligt) framgår. Tack!

