
SAMTYKKE BILDER OG FILM 

Drammen kommune har behov for at ansatte skal kunne legitimere seg i tilknytning til hjemmebesøk 
hos innbyggere, befaringer, tilsyn, samt av sikkerhetsmessige hensyn i form av adgangskort med bilde. 
Enkelte ansatte vil i tillegg kunne bli tatt bilde av, eller filmet i tilknytning til informasjonsbehov og 
intervjuer i kraft av sin stilling i kommunen. Bilder eller film kan bli offentliggjort på Drammen 
kommune sine hjemmesider, i sosiale media, på ulike interne og eksterne arrangementer. 

Det fremgår av personopplysningsloven § 5, jf. artikkel 7 og 6, nr. 1 bokstav a i 
personvernsforordningen at vi trenger din tillatelse (samtykke) for å kunne ta bilder og film av deg. Du 
kan når som helst trekke dette samtykket tilbake (se baksiden av skjemaet). Drammen kommune vil 
da slette bilder og film med deg. 

[  ] Jeg gir tillatelse (samtykke) til at Drammen kommune kan ta bilder og benytte disse internt. 

[  ] Jeg gir tillatelse (samtykke) til at Drammen kommune kan ta bilder og offentliggjøre disse. 

[  ] Jeg gir tillatelse (samtykke) til at Drammen kommune kan filme og benytte disse internt. 

[  ] Jeg gir tillatelse (samtykke) til at Drammen kommune kan filme og offentliggjøre disse. 

Samtykket gjelder inntil det blir trukket tilbake eller at ansettelsesforholdet opphører. 

Dato: ………………………….  

Underskrift: …………………………………………………………………… 



            
 
 

TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE  
 

 

[  ] Jeg trekker tilbake samtykket til at Drammen kommune kan ta bilder og benytte disse internt. 
 
[  ] Jeg trekker tilbake samtykket til at Drammen kommune kan ta bilder og offentliggjøre disse. 
 

[  ] Jeg trekker tilbake samtykket til at Drammen kommune kan filme og benytte disse internt. 
 

[  ] Jeg trekker tilbake samtykket til at Drammen kommune kan filme og offentliggjøre disse. 
 
 
 
Dato: ………………………….   
 
 
 
Underskrift: …………………………………………………………………… 
 

 

 

Til orientering: Nye Drammen kommune har ansatt et personvernombud, som har som oppgave å 
beskytte de ansattes og borgernes personopplysninger. Les mer om hvordan du kommer i kontakt 
med personvernombudet i Drammen kommune på nettsiden 
www.drammen.kommune.no/personvernombud  

 

http://www.drammen.kommune.no/personvernombud
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