1 (2)
Datum

2010-08-23
BARN OCH UTBILDNING

Samtycke till publicering av bilder på webbsida
Förskolor och skolor i Söderhamns kommuns arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell
information om verksamheterna på varje enhets hemsida. Det är därför av stort värde att kunna
presentera verksamheterna med bilder. Exempel på olika tillfällen där barn och elever kan komma att
finnas med på bild är utflykter och uppträdande vid avslutningar. Även barn och elevers arbeten kan
förekomma på bild.
Enligt personuppgiftslagen får bilder på personer inte publiceras utan att personen i fråga först gett
sitt godkännande. Därför tar alla förskolor och skolor i Söderhamns kommun in ett godkännande från
vårdnadshavare, eller eleven själv i de fall hon/han fyllt 15 år.
På grund av att uppgifter på Internet lätt får stor spridning skriver vi aldrig ut personnummer,
hemadresser, telefonnummer eller e-postadresser tillsammans med bilder på hemsidan. Ett påskrivet
godkännande gäller Söderhamns kommuns hemsida www.soderhamn.se, samt förskolornas och
skolornas egna hemsidor. Ett påskrivet godkännande gäller så länge barnet eller eleven finns på den
förskola eller skola som angivits i godkännandet. Det påskrivna tillståndet går när som helst att
ändra.
Ansvarig person för varje förskola och skola hemsida är respektive rektor.
Med hänsyn till ovanstående vill vi att ni tar ställning till följande och sänder den åter till elevens
lärare så snart som möjligt.
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Kort information om personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen förkortas med PuL och har funnits sedan 1998. Lagen innehåller regler som ska
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.
Utgångspunkterna i den här lagen är att behandling av personuppgifter är tillåten bara om den
registrerade har gett sitt tillstånd. Det finns tillfällen när det är tillåtet att behandla personuppgifter
utan samtycke. Myndighetsregister som är beslutade av regering eller riksdag regleras av särskilda
lagar.
Den registrerade
Är den person som personuppgifterna handlar om.
Personuppgifter
Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk
person som är i livet. Det innebär att namn, adress och personnummer är personuppgifter. Foton,
bild- och ljudfiler som kan kopplas till fysiska personer är fler exempel på personuppgifter.
Anställningsnummer eller bilnummer är personuppgifter eftersom de indirekt kan knytas till en
person.
Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter innebär allt som görs med personuppgifter. Både om det sker med
hjälp av dator eller inte. Exempel på behandling av personuppgifter är organisering, bevarande,
bearbetning eller spridning.
Samtycke enligt personuppgiftslagen
Samtycke är en frivillig och uttrycklig viljeyttring där den registrerade, efter att ha fått information,
accepterar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt, men
det kan många gånger vara lämpligt. Det finns inte någon åldersgräns i personuppgiftslagen för när
en person kan samtycka till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för olika ändamål. Men
datainspektionen har som tumregel angett att den som fyllt femton år normalt är kapabel att själv ta
ställning till samtyckesfrågan
Återkallat samtycke
Ett återkallat samtycke, för behandling av personuppgifter, innebär att ytterligare uppgifter inte får
behandlas, men behandlingen av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.

Källa Datainspektionen

1. Samtycke till fotografering och filmning
Ja, jag ger mitt tillstånd till att skola/förskola får fotografera och filma nedan namngiven person i
skolsituationer, undervisning eller för annan dokumentation som avser verksamheten.
Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att skola/förskola får fotografera och filma nedan namngiven
person i skolsituationer, undervisning eller för annan dokumentation som avser verksamheten
2. Samtycke till publicering av foto- och filmmaterial i trycksaker och på webb
Ett godkännande innebär att foto- och filmmaterial på barn och elev kan ses på Internet och i trycksaker.
Foto- och filmmaterial kan publiceras med personens namn.
Ja, jag ger mitt tillstånd till att skola/förskola får använda fotografier/filmer av nedan namngiven
person i informationsmaterial, i trycksaker och på webb om skola/förskola
Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att skola/förskola får använda fotografier/filmer av nedan
namngiven person i informationsmaterial, i trycksaker och på webb om skola/förskola.
3. Samtycke till publicering av barn och elever arbeten
Ett godkännande innebär att namngivet barn eller elevs arbeten kan ses på Internet och i trycksaker. Arbeten
kan publiceras tillsammans med personens namn.
Ja, jag ger mitt tillstånd att skola/förskola får publicera arbeten, i trycksaker och på webb, av nedan
namngiven person i informationsmaterial om skola/förskola .
Nej, jag ger inte mitt tillstånd att skola/förskola får publicera arbeten, i trycksaker och på webb, av
nedan namngiven person i informationsmaterial om skola/förskola.

Jag kan när som helst ta tillbaka mitt samtycke genom att kontakta ansvarig person.
Barnet/elevens namn

Personnummer

Förskola/skola

Underskrift vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Underskrift elev som fyllt 15 år

Namnförtydligande av elev som fyllt 15 år

Ort och datum

Ett tillstånd gäller så länge ovan namngiven person finns i den förskola/skola som angetts på denna blankett.

