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Utbildningsförvaltningen, Haganässkolan

Samtycke till att få publicera bild, film och ljud

Vi vill gärna dela med oss av våra verksamheter i förskola, fritidshem och skola
i Älmhult. Det kan vara på bild, film och ljudupptagningar på våra digitala och
tryckta informationskanaler. Vi använder informationskanaler som webbplats,
sociala medier samt tryckt material som broschyrer, rapporter och liknande. I
verksamheten kan det vara portfolio, fotoalbum, anslagstavlor med mera.
Vi behöver ditt samtycke att vara med på en sådan publicering som nämns ovan.
Har eleven fyllt 13 år krävs inte samtycke från vårdnadshavare, utan eleven kan
själv lämna samtycke. (Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 kap 4 §)
Samtycket gäller bilder tagna på elever när hen är i utbildningsnämndens
verksamhet. Bilderna kommer endast att användas där utbildningsnämndens
verksamheter står som avsändare och inte i kommersiellt syfte.
Elevens namn
Förnamn och efternamn

Födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Skola

Klass

E-post

Samtycke till publicering av bilder, film etc
Ja
Nej
Underskrift av elev som är 13 år eller äldre
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Lämna den påskrivna blanketten till personalen på skolan.
Vill du säga upp detta samtycke, meddela kommunen genom att skriva till
skolan. Du kommer inte få någon ny blankett inför varje läsår.
Information enligt dataskyddsförordningen finns på baksidan av denna blankett.
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Information enligt dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Ändamål med behandlingen

För att kunna publicera bild, film och
ljudupptagning som är tagna i utbildningsnämndens
verksamhet.

Rättslig grund

Samtycke

Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas

Namn, födelsedata, klass, skola, e-post,

Frivilligt

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till
oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för ändamålet.

Mottagare av uppgifterna

Personal

Lagring

Gallring vid inaktualitet

Rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter
och radering av personuppgifter,

Registerutdrag

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få
besked om ifall uppgifter behandlas om dig och en
kopia av dessa personuppgifter. För ytterligare
kopior kan en avgift komma att utgå.
Telefon växel 0476- 550 00
E-post utbildning@almhult.se

Förvaltningens kontaktpersoner
Dataskyddsombud
Klagomål
Mer information

Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
Telefon växel 0476- 550 00
E-post dataskyddsombud@almhult.se
Du har rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
www.almhult.se/gdpr
www.datainspektionen.se

