
 

 

Allmänna villkor och hantering av personuppgifter 

 

· Som kund har du alltid rätt att begära att bilder på dig inte visas på min hemsida eller på 
sociala medier. Du har också alltid full rätt att ångra tidigare givet samtycke. Vill du inte att 
en bild på dig visas så är du välkommen att kontakta mig så tar jag omedelbart bort bilden 
från hemsida eller sociala medier.   

· Som kund kan du vara trygg med att jag hanterar och lagrar personuppgifter på ett säkert 
sätt. Bilder lagras så länge det finns utrymmesmöjlighet, men i minst 12 månader efter det 
att fotografering genomförts. Därefter tar jag som fotograf kontakt med aktuell kund inför 
en eventuell radering. Syftet med lagring av bilderna är att ge kunder möjlighet att till 
efterbeställningar, men även för att jag som fotograf ska kunna se mig egen utveckling över 
tid. Alla kunder har full rätt att neka min lagring av uppgifter, men i samband med nekandet 
försvinner även möjligheten att efterbeställa. Kleveland Foto vidarebefordrar aldrig 
uppgifter till tredje part. 

· Kunden får använda bilderna för privat bruk, dvs.  använda bilderna inom familjen så som 
är normalt. Självklart kan du göra egna framkallningar att hänga upp hemma, eller ge bort 
till någon i den närmaste familjen. Tänk på att du som kund endast köpt bilden – inte 
upphovsrätten.  

·  Kunden får lägga upp bilder på internet (hemsida/blogg, sociala medier) men då alltid med 
tillhörande text: Fotograf: Jessica Kleveland, www.jessicakleveland.com 

Skrivet så att detta framgår tydligt. 

·  Kunden får inte sälja bilderna vidare. Inte heller dela bilderna med tredje part 
(näringsidkare/företag/hobbyverksamhet. Vill någon använda en bild som kund köpt av 
mig är de välkomna att ta kontakt med mig först. 

Om du som kund har funderingar eller frågor om användningsrätt, hantering eller lagring 
av bilder eller andra personuppgifter  - tveka inte att kontakta mig!  

 

 

 

Kleveland Foto 

www,jessicakleveland.com 

mail: jessica.kleveland@hotmail.com 

http://www.jessicakleveland.com/

