
 

 

 

Samtykkeerklæring bilde og film - innbyggere 

Lillehammer kommune bruker ofte bilder eller video for å informere om ulike tilbud og tjenester fra 

kommunen. Mange pårørende, familie og venner synes også det er hyggelig å se bilder av sine nære 

og kjære i ulike aktiviteter på Facebook eller i andre publikasjoner. Samtidig som vi ønsker å være 

synlige og tilgjengelige på flere kanaler, har kommunen et ansvar for å ivareta den enkeltes integritet 

og rett til personvern. Vi må derfor ha samtykke for å kunne publisere bilder.  

Portrettbilder 
Når hovedmotivet i et bilde er en eller flere personer, defineres det som et portrettbilde. Slike bilder 
kan ikke publiseres uten skriftlig samtykke.     

Situasjonsbilder 
Situasjonsbilder fra arrangementer, der enkeltpersoner ikke er lett gjenkjennelige, kan publiseres 
uten samtykke. Dette gjelder ikke dersom man har grunn til å tro at de som er på bildene ikke vil 
ønske at bildene blir publisert. Bildene skal fjernes dersom de som er avbildet ber om det. 

Garanti 

Lillehammer kommune vil kun ta bilder av situasjoner som oppleves positive for de som er avbildet. 

Det vil ikke bli tatt bilder av noen som er svært lettkledd eller i situasjoner som på noen måte kan 

virke krenkende. Lillehammer kommune kommer ikke til å gi ut bildekopier til andre aktører, men 

kun benytte bildene i egen regi. Lillehammer kommune er ansvarlig for korrekt behandling av 

bildene, og har rutiner for lagring og sletting. Enhver har alltid rett til innsyn i lagrede 

personopplysninger om seg selv. Ved spørsmål kan personvernombud i kommunen kontaktes: 

personvernombud@lillehammer.kommune.no 

Det er frivillig å avgi samtykke, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake  

 

Samtykket gjelder (navn) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stryk over der det passer: 

1. Jeg godkjenner/godkjenner ikke at bilder og video av meg/den jeg er pårørende til brukes på 

Lillehammer kommunes nettside, kommunens Facebook-sider, presentasjoner eller andre 

publikasjoner fra kommunen.   

 

Av og til får vi henvendelser fra avis, radio og TV som ønsker å besøke oss og formidle litt av det som 

skjer hos oss.  

2. Vi godkjenner/godkjenner ikke at jeg/den jeg er pårørende til er med på bilder og/eller blir 

intervjuet med navn og bilde i avis, radio eller TV. 

 

 

Dato---------------------- Underskrift……………………………………………………………………………………………….. 
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