SAMTYCKE FÖR PUBLICERING
AV BILD OCH FILM
- förskola, grundskola

Kommunala förskolor och skolor i Åre kommun vill ges möjlighet att publicera bild och film på
barn och elever i verksamheten. För att ge vårdnadshavare möjlighet att ta ställning till detta görs
det genom ett samtycke. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Åre kommun.
De uppgifter förskola/skola avser att samla in och behandla är bilder och filmer under tiden som
ditt/ert barn är förskolebarn/elev. Samtycket är giltigt så länge ditt/ert barn går i förskolan/skolan
om du/ni inte återkallar det eller ändrar förutsättningar i ditt samtycke. Samtycket förvaras på den
förskola/skola där ditt/ert barn går.
Syftet är att använda bilder och filmer från verksamheten för att på ett bra sätt dokumentera och
visa den verksamhet och de lärprocesser som bedrivs i förskolor och skolor.
Samtycket är helt frivilligt och du/ni avgör själv om du/ni vill godkänna att förskolan/skolan
hanterar dina personuppgifter enligt nedan
Välj ett eller flera alternativ för behandling av bilder och filmer där ditt/ert barn får
finnas med:
☐ Jag/Vi samtycker till publicering i exempelvis vecko-/informationsbrev
☐ Jag/Vi samtycker till publicering i informationsmaterial exempelvis trycksaker som går ut
externt såsom broschyr och folders
☐ Jag/Vi samtycker till publicering på skolans/förskolans hemsida
☐ Jag/Vi samtycker till publicering på en skol/klassblogg och i sociala medier exempelvis
Facebook och Instagram
☐ Jag/Vi samtycker INTE till att bilder och filmer behandlas enligt ändamål ovan.
Samtycke gäller elev/barn

Underskrift av vårdnadshavare

Klass/Avdelning

Skola / Förskola

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift, vårdnadshavare

Underskrift, vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift av elev över 15 år
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
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Information om personuppgiftsbehandling
Du/Ni kan när som helst ta tillbaka ditt/ert samtycke genom att kontakta den förskola/skola som ditt/ert barn går på.
Tänk på att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av publicerade bilder/filmer innan samtycket återkallades.
Du/Ni har rätt att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas, invända mot behandlingen samt begära rättelse, radering,
överföring eller begränsning av ditt barns personuppgifter.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Barn- och utbildningsnämnden, Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen
Du/Ni kan även kontakta Åre kommuns dataskyddsombud genom epost till dataskyddsombud@are.se, eller via
Kundtjänst telefon 0647 161 000.
Om du/ni tycker att Åre kommun behandlar ditt/ert barns personuppgifter på ett felaktigt sätt har du/ni möjlighet att
lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskydd.
Kontaktuppgifter:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
tel 08-657 61 00,
datainspektionen@datainspektionen.se
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