
  

 

 

SAMTYKKE TIL BRUK AV FOTO/VIDEO FOR PERSONER OVER 13 ÅR 

Namsos kommune ønsker å vise fram vår fine kommune ved bruk av bilder og videoer og da er det viktig 

at vi også har bilder av våre innbyggere. For at vi skal kunne bruke dem, trenger vi ditt samtykke. Alle 

som er over 13 år gir samtykke selv.  

Hvorfor trenger vi ditt samtykke? 

• Et samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den som blir fotografert om at 

hun/han godtar publisering. 

• Namsos kommune skal ta hensyn til integriteten og verdigheten (ikke publisere noe som kan 

oppfattes som krenkende mot en person) den som blir tatt bilde av, og er ansvarlig for det som 

publiseres.  

• Bruken skal begrenses til rekruttering, omdømmebygging og profilering av kommunen. 

Jeg samtykker til: 

• Jeg samtykker til at jeg kan være med på bilder og video tatt av eller for Namsos kommune. 

• Bilder og video av meg kan brukes av kommunen i sosiale medier (f.eks. Facebook og 

Instagram), på internett, intranett, brosjyrer og andre publikasjoner i forbindelse med 

rekruttering, omdømmebygging og profilering av kommunen. Bilde eller video kan publiseres 

både på åpne og lukkede sider på internett.  

• Jeg kan senere trekke samtykket tilbake når det gjelder framtidig publisering av bilder/video. I et 

slikt tilfelle tar jeg selv kontakt med Namsos kommune.  

• Jeg forstår at det kan være vanskelig å fjerne allerede publiserte bilder og videoer.  

• Man kan alltid si nei til å bli tatt bilde/video av 

 

 

Navn på den avbildede (over 13 år) (BLOKKBOKSTAVER) 
 
 

Underskrift av den avbildede (ev. verge*) 
 
 

Sted og dato 

Underskrift av ansatt som har innhentet samtykke 
 
 

Enhet / avdeling 

*) for personer som mangler samtykkekompetanse 

Referanse: 

Åndsverksloven § 104 

Personopplysningsloven artikkel 7 og 8. 

Fns barnekonvensjon § 12 

 

 

  



 

 

SAMTYKKE TIL BRUK AV FOTO/VIDEO FOR BARN UNDER 13 ÅR 

Namsos kommune ønsker å vise fram vår fine kommune ved bruk av bilder og videoer og da er det viktig 

at vi også har bilder av våre innbyggere. For at vi skal kunne bruke dem, trenger vi ditt samtykke  

Hvorfor trenger vi ditt samtykke? 

• Et samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den som blir fotografert om at 

hun/han godtar publisering. 

• Namsos kommune skal ta hensyn til integriteten og verdigheten (ikke publisere noe som kan 

oppfattes som krenkende mot en person) den som blir tatt bilde av, og er ansvarlig for det som 

publiseres.  

• Bruken skal begrenses til rekruttering, omdømmebygging og profilering av kommunen. 

Jeg samtykker til: 

• Jeg samtykker til at jeg kan være med på bilder og video tatt av eller for Namsos kommune. 

• Bilder og video av meg kan brukes av kommunen i sosiale medier (f.eks. Facebook og 

Instagram), på internett, intranett, brosjyrer og andre publikasjoner i forbindelse med 

rekruttering, omdømmebygging og profilering av kommunen. Bilde eller video kan publiseres 

både på åpne og lukkede sider på internett.  

• Jeg kan senere trekke samtykket tilbake når det gjelder framtidig publisering av bilder/video. I et 

slikt tilfelle tar jeg selv kontakt med Namsos kommune.  

• Jeg forstår at det kan være vanskelig å fjerne allerede publiserte bilder og videoer.  

• Man kan alltid si nei til å bli tatt bilde/video av 

 

 

Navn på den avbildede (under 13 år) (BLOKKBOKSTAVER) 
 
 

Underskrift av foresatte 
 
 

Sted og dato 

Underskrift av ansatt som har innhentet samtykke 
 
 

Enhet / avdeling 

 

Referanse: 

Åndsverksloven § 104 

Personopplysningsloven artikkel 7 og 8. 

Fns barnekonvensjon § 12 

 

 


