
 

Avtal/Köpvillkor vid gratis barn- och syskonfotografering 
  
Fotograferingen består av enklare porträtt- och syskonbilder likt ”skolfoto” under ca. 5 minuter. Fotograferingen sker utan kostnad 

där de färdiga bilderna levereras via en länk till i ett bildgalleri för påseende. I bildgalleriet väljer du vilka bilder du vill köpa. 

Beställning sker direkt i bildgalleriet. Prislistan på https://www.fotografalmandin.se/bokagratisplats/ gäller t.o.m. 2022-11-30 

därefter gäller ordinarie prislista på fotografalmandin.se. Inga köpkrav finns. 

§ 1 BESTÄLLNING 
Beställning ska göras i bildgalleriet senast 2022-11-30 därefter gäller ordinarie prislista enligt hemsidan. Betalning av beställda 

produkter ska göras via faktura senast 14 dagar efter beställning. Fakturan skickas ut via mail efter att beställningen är mottagen.  

Beställda produkter levereras preliminärt under vecka 49 dock tidigast efter fakturan är betald. 

§ 2 ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION 
Samtliga varor är undantagna från ångerrätten då fotoutskrifter är beställningsvaror och digitala bildfiler är direktkonsumtionsvaror. 

Anmärkning om fel på levererade varor skall göras inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet av varorna. Endast produktionsfel 

kan reklameras eftersom beställaren tidigare sett och valt ut bilderna och därmed godkänt bild och redigeringsarbete.  

§ 3 GDPR 
Fotografierna sparas i Fotografens bilddatabas tillsvidare men minst 1 år framöver. Ytterligare personuppgifter, såsom 

kontaktuppgifter, sparas i Fotografens kunddatabas så länge fotografierna finns kvar - vid eventuell radering av fotografierna så 

raderas även alla övriga personuppgifter. Du har rätt att begära ut dina personuppgifter, rätta dem eller begära radering. 

§ 4 ÖVRIGT 
Levererade fotografier är en färdig produkt och får därmed inte på något sätt beskäras eller på annat sätt ändras (t.ex. 

Instagramfilter) utan fotografens godkännande. Användningsrätten får inte överlåtas/upplåtas till annan. Undertecknad är 

införstådd med att vid publicering, av köpta digitala bildfiler, för privat bruk (på t.ex. sociala medier) så ska ”Foto: 

@fotografalmandin” alltid anges. 

Genom att medverka vid ovanstående fotografering godkänner undertecknad att fotografierna får användas för publicering på 

fotografalmandin.se, fotografens sociala medier (t.ex. Facebook och Instagram) samt för marknadsföring av fotografens 

verksamhet i digital och tryckt form. Fotografen utgår från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd då 

enbart en av dem skriver under. 
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