Samtycke om användning av bild på barn och unga
i förskola och skola
För användning av personal i förskola och skola
Bilderna kommer endast att användas där förskolan/skolan står som
avsändare och inte i kommersiellt syfte. Kontakta personalen för information
om vilka kanaler förskolan/skolan använder för att publicera bilder.
Godkännandet gäller för innevarande läsår, men kan när som helst avbrytas.
Kontakta i så fall personalen på er förskola/skola.
Ja, jag samtycker till att personuppgifter i form av bilder, även rörliga
bilder, som mitt barn förekommer på får användas för publicering i:



Trycksaker, webbsidor eller sociala medier som förskolan/skolan
använder.
Sociala medier eller webbsidor som riktar sig enbart till
vårdnadshavarna, t.ex. en sluten grupp på Facebook eller Youtube.

Nej, jag samtycker inte.


Jag vill inte att bilder på mitt barn publiceras.

För barn och unga under 15 år krävs godkännande från vårdnadshavare. Vid
gemensam vårdnad krävs godkännande från båda vårdnadshavarna.
Datum: ……………………………………..
Barnets/elevens personnummer: …………………………………………
Barnets/elevens namn: ……………………………………………………………………………………….
Barnets/elevens underskrift (om över 15 år): ……………………………………………………

Underskrift vårdnadshavare: ………………………………………………………………………………
Namnförtydligande vårdnadshavare: …………………………………………………….……..…..

Underskrift vårdnadshavare: ………………………………………………………………………………
Namnförtydligande vårdnadshavare: ………………………………………………………………….

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 i
dataskyddsförordningen.

Informationen samlas in av Karlskrona kommun, organisationsnummer
212000-0829, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter enligt ovan.
Kontaktuppgifter: Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7 B, 371 83
Karlskrona, karlskrona.kommun@karlskrona.se, 0455-30 30 00.
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av
personuppgifter som behandlas är endast de som anges i
samtyckesmeningen.
Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett
tillfälle, få besked om huruvida uppgifter om dig behandlas och en kopia av de
personuppgifter om dig som är under behandling. För fler kopior kan en avgift
komma att tas ut.
Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av
personuppgifter enligt artikel 17 i samma förordning.
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta Karlskrona kommun
på telefon 0455-30 30 00 eller skicka e-post till
karlskrona.kommun@karlskrona.se.

