Tidaholms Sparbank personuppgiftsbehandling av marknadsföringsmaterial
Bakgrund
Syftet med fotografering är att ta fram material som används av Tidaholms Sparbank vid
marknadsföring kan vara exempelvis bilder, ljudklipp, filmer och texter av och om dig som kommer
användas fritt av Tidaholms Sparbank, i Tidaholms Sparbanks marknadsföring, i all media.
Marknadsföring kan ske både genom publicering och spridning på internet (exempelvis hemsida
och sociala medier) och i tryckt format. Tidaholms Sparbank kan komma att distribuera materialet
till kunder, potentiella kunder och anställda samt personer som har laglig rätt att ta del av
materialet.
Syfte
Undertecknat samtyckesavtal syftar dels till att reglera hur de för Samtyckesavtalet aktuella
bilderna får användas av banken, dels reglera Bankens behandling av personen på bilden
personuppgifter.
Definitioner
För definitioner av personuppgiftsbegrepp hänvisas till vid var tid gällande integritetslagstiftning.
Användningsrätten till bilderna
Tidaholms Sparbank får använda de för samtyckesavtalets aktuella material (exempelvis bilder,
ljudklipp, filmer och texter av och om dig) i kommersiella sammanhang och för redaktionellt
sammanhang med koppling till Banken utan begränsning i media/medier. Denna användning får
ske fritt, under obegränsad tid, för det fall Personen på bilden ej återkallar samtycke. Banken får,
under obegränsad tid, använda bilderna i bestående material tex. broschyrer, annonser m.m.
Banken har även rätt att använda aktuellt material i de sociala medier där Banken är aktiv.
Banken har rätt att redigera och beskära den/de för Samtyckesavtalet aktuella bilderna för att
möjliggöra ändamålsenliga användning enligt undertecknat Samtyckesavtal.
Då bilderna tex. Facebook och Instagram överförs till USA som enligt dataskyddsdirektivet är att se
som tredje land samtycker och godkänner Personen på bilden enligt undertecknat Samtyckesavtal
att Banken har en sådan rätt till en sådan överföring. Sådan överföring kommer att ske i enlighet
med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. EU:s dataskyddsförordning tillämpas inte i
tredjeland. Användning av bilderna kommer i detta sammanhang begränsas genom att Banken
genomför en regelbunden gallring. Bilderna får inte säljas vidare till tredje part. Bilderna får dock
användas av tredje part på uppdrag av Banken förutsatt att tillämplig integritetslagstiftning iakttas.
En sådan tredje part kan b la. Vara de återförsäljare banken samarbetar med.
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Behandling av personen på materialets personuppgifter
Banken lagrar materialet digitalt och används i enlighet med undertecknat samtyckesavtal.
Detta innebär att banken behandlar personen på materialets personuppgifter.
Banken kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
Banken integritetspolicy framgår av denna länk tidaholms-sparbank.se/gdpr
Tidaholms Sparbank som framställare äger materialet. Efter insamlingen har du möjlighet om du så
önskar att få materialet via mail. Materialet får inte användas av dig i något annat än i privat syfte.
Tidaholms Sparbank kommer att lagra materialet digitalt så länge de fortfarande är aktuella för att
använda i sparbankens marknadsföring.
Det är Tidaholms Sparbank som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Önskar du registerutdrag, begära rättelse eller radering av inte längre aktuella
uppgifter eller lämna ett klagomål, vill återkalla ditt samtycke (observera dock att det inte påverkar
lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades) eller har frågor avseende
personuppgiftsbehandlingen kan du skriva till Dataskyddsombud, Tidaholms Sparbank, Gamla
Torget 10, 522 21 Tidaholm. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten
integritetsmyndigheten om du vill inge klagomål om hur banken behandlar dina personuppgifter.
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