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Samtycke i samband med vistelse på Kliniskt träningscenter (KTC)  
vid Högskolan i Borås 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tel. 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se 
Org.nr: 202100-3138 

 
Samtycke  

 
Högskolan i Borås vill att du, vid vistelse på KTC, ger samtycke till audiovisuell inspelning. Samtycket gäller att ditt 
namn och personnummer kopplas till filminspelning i samband med lärarledd undervisning samt vid examination. 
Filmning sker i metodrum samt i E-korridor i högskolan lokaler på plan fem. Där finns ett antal kameror som filmar 
dygnet runt.  
 
Syftena med filmningen är följande:  
• examination av kursmoment 
• frivillig träning av examinationsmoment 
• övervakning för att stävja skadegörelse och/eller stöld av utrustning 

 
Filmerna används därmed som: 
• grund för examination 
• underlag för återkoppling på genomförd träning 
• grund för eventuell skadeanmälan och/eller polisanmälan 

 
Tillträde till dessa lokaler kräver att du accepterar att bli filmad. I det fall du inte önskar lämna samtycke till filmning 
kommer högskolan att säkerställa att grund för examination kan tas fram på annat vis. Frivillig övning inför examination 
kan dock högskolan inte erbjuda på annat vis, varför det krävs att du accepterar att bli filmad enligt ovan för att få 
tillträde till lokalerna för att öva. 

 
De personuppgifter vi avser att samla in och spara är filminspelning av övningstillfällen samt vid examinationer. 
Uppgifterna kommer att sparas tills examination av betyg redovisats i Ladok och därefter raderas filmerna. Vid 
underkänt betyg vid examination sparas filmerna en vecka för att ge möjlighet till omprövning på students begäran, 
därefter raderas filmerna. Filmerna kan sparas längre i det fall du begär det. 

 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar 
och hur vi behandlar dessa. 

 
Jag samtycker till att Högskolan i Borås behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående. 
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 Ort och datum  Program 

 
 

............................................. ……………………………. 
 Namn  Personnummer 
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