
Samtykkeerklæring for film

Samtykkeerklæring Helgeland Kraft

Jeg samtykker i at film og lydopptak av meg kan benyttes av Helgeland Kraft i forbindelse med 
selskapets informasjons- og profileringsarbeid.

Samtykket gjelder publisering i ulike digitale medier hvor Helgeland Kraft står som tydelig avsender.

Formål 
Formålet med videoene er å vise aktivitet i lag og foreninger hvor Helgeland Kraft er samarbeids-
partner. Videoene vil bli satt sammen i en collage med klipp fra flere ulike lag og foreninger. I tillegg 
kan den enkelte videoen bli brukt alene. Dersom videoene skal brukes til andre formål enn de som er 
omtalt over, skal det hentes inn nytt samtykke.
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Navn: 

E-post:

Dato: Signatur:



Hvilke typer personopplysninger samles inn om deg og sikkerheten rundt opplysningene:
• Du vil bli filmet. I den forbindelse vil vi hente inn ditt navn. Utover dette vil det ikke bli 
 samlet inn informasjon om deg.
• Det er kun Helgeland Kraft som vil ha tilgang til ditt navn. Dette sikres ved at samtykke- 
 skjemaet oppbevares på Helgeland Krafts sikre internsystemer.

Dine rettigheter
• Du har rett til å trekke tilbake samtykket.
• Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert.
• Du har rett til å få slettet personopplysninger.
• Du har rett til å få rettet personopplysninger om deg.
• Du har rett til å få ut en kopi av innsamlede personopplysninger (dataportabilitet).
• Du har rett til å sende klage til Markedsavdelingen i Helgeland Kraft om behandlingen
 av personopplysningene.
• Dersom Helgeland Kraft ikke tar klagen på alvor har du rett til å sende en klage til 
 Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Dersom du ønsker å ta i bruk rettighetene dine
Dersom du ønsker å ta i bruk rettighetene dine eller dersom du har spørsmål vedrørende samtykke-
erklæringen kan du kontakte Jonas Vatshaug Ottermo på telefon 922 84 438 eller  
pr. e-post jonas.ottermo@helgelandkraft.no.
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