
Rutiner för digital hantering av 

samtyckesblanketter via mail 
 
13/11 2020 

Information till som ska hantera samtyckesblanketter helt digitalt.  

Digital hantering bör ske i undantagsfall. 

  

 

 

Åtaganden för samtyckesblankettens förvaltare  
  

Fyll i blanketterna i förhand 
Sid 1: 

 Kryssa i redaktionellt/marknadsföringsmaterial (avser användning, kryssa helst i båda) 

 Fyll i period. Förslag 5/10 år 

 Fyll i bildbeskrivning/bildnummer (om möjligt) 

 

Sid 2:  

 Fyll i allt på sidan 2 

 Spara om blanketten med relevant namn 

 

Skicka i mail 
Kopiera någon av nedanstående texter beroende på samtycke och klistra in i mail. 

Bifoga den/de bilder samtycket gäller (om insamling sker i efterhand). 

  

OBS. När blankett och svarsmejlet mottagits 
Kontrollera att svarsmailet är korrekt – svarsmailet fungerar som underskrift.  

Du som tar emot den påskrivna blanketten/mailet ansvarar för att skriva ut samtyckesblankett och mail, 

samt häftar ihop och sparar tillsammans. 

  

Frågor? 

Vid frågor kontakta visuellidentitet@su.se 

 

 

Textmallar för mail 
 

Samtycke för VUXNA på SVENSKA 
  

Vi kontaktar dig eftersom du kommer att delta/deltagit i en fotografering vid Stockholms universitet 

datum samt fototillfälle XXX. Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att Stockholms universitet kan 

använda bilden/filmen i att kommunicera universitetets verksamhet. 

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR behöver vi ditt samtycke, och det får vi genom att du läser 

igenom villkoren i bifogad samtyckesblankett samt 

1. Du fyller i bifogad blankett ”xxxxxx.pdf”. Fyll den digitalt som ett formulär och spara den med 

befintligt filnamn + ditt namn. 

2. Bifoga den ifyllda pdf:en i ett svarsmail 

3. I svarsmailet klistrar du in nedanstående röda text och fyller i ditt och bildens namn.  

”Jag ”namn.namn” samtycker till att Stockholms universitet använder min bild/film i 

kommunikation om verksamheten. Jag har läst och godkänt villkoren.” 

4. Skicka till xxxxx@su.se 

Vänliga hälsningar och tack på förhand! Xxxxxx 

 

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/juridik/personuppgifter/dataskyddsf%C3%B6rordningen
mailto:xxxxx@su.se


 

 

 

Samtycke för VUXNA på ENGELSKA 
  

We are contacting you because you participated in filming/photographing with Stockholm University 

on XX XXX (date and occasion) and now we need your written consent to use these materials in our 

communications and manage your personal data under the Data Protection Regulation, GDPR. You can 

give your consent by reading the conditions mentioned in the attached consent form and doing the 

following: 

  

1. Fill in the attached consent_form.pdf. Save it with the given file name and add your own name 

2. Attach the completed form to an e-mail. 

3. In the e-mail, please paste the text marked in red: 

”I ”name.name” consent to Stockholm University using my photo/film/statements in 

communication about the University. I have read and agree on the conditions.” 

4. Send to xxxxx@su.se 

 Thank you and kind regards Xxxxxx 

 

 

Samtycke för BARN på SVENSKA 
 

Vi kontaktar dig eftersom ditt barn deltagit i en fotografering vid Stockholms universitet datum samt 

fototillfälle XXX. Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att Stockholms universitet kan använda 

bilden/filmen i att kommunicera universitetets verksamhet. 

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR behöver vi ditt samtycke, och det får vi genom att du läser 

igenom villkoren i bifogad samtyckesblankett samt 

1. Du fyller i bifogad blankett ”Samtycke_ pdf”.  Fyll i den digitalt som ett formulär och spara 

den med befintligt filnamn + ditt namn. 

2. Bifoga den ifyllda pdf:en i ett svarsmail. 

3. I svarsmailet klistrar du in nedanstående röda text och fyller i ditt och bildens namn.  

”Jag ”namn.namn” samtycker till att Stockholms universitet använder bild//film där mitt barn 

förekommer i kommunikation om verksamheten. Jag har läst och godkänt villkoren.” 

4. Skicka till xxxxx@su.se 

Vänliga hälsningar och tack på förhand! Xxxxxx 

  

  

Samtycke för BARN på ENGELSKA 

 

We are contacting you because your child participated in filming/photographing with Stockholm 

University on XX XXX date and occasion and now we need your written consent to use these materials 

in our communications and manage your child’s personal data under the Data Protection Regulation, 

GDPR. You can give your consent by reading the conditions mentioned in the attached consent form 

and doing the following: 

  

1. Fill in the attached consent form Concent_pdf. Save it with the given file name and add your 

own name. 

2. Attach the completed form to an e-mail. 

3. In the e-mail, please paste the text marked in red: 

”I”name.name” consent to Stockholm University using my child’s photo/film/statements in 

communication about the University. I have read and agree on the conditions.” 

4. Send to xxxxx@su.se 

 Thank you and kind regards Xxxxxx 

 

 

visuellidentitet@su.se 

https://www.su.se/english/staff/organisation-governance/legal-information
mailto:xxxxx@su.se
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