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Samtycke till publicering av bilder på kommunens webbplats
Förskolor och skolor i Söderhamns kommuns arbetar kontinuerligt med information om
verksamheterna på kommunens webbplats. Det är därför av stort värde att kunna
presentera verksamheterna med bilder. Exempel på olika tillfällen där barn och elever
kan finnas med på bild är bl a vid utflykter och uppträdanden i samband med
skolavslutning. Även barn och elevers arbeten kan förekomma på bild.
På grund av att uppgifter på internet lätt får stor spridning skrivs aldrig personnummer,
hemadresser, telefonnummer eller e-postadresser ut tillsammans med bilder på
webbplatsen.
Vi vill veta om ni som vårdnadshavare godkänner att ert barn får finnas med på bild på
kommunens webbplats och om barnets/elevens arbeten får publiceras på webbplatsen.
Om barnet har fyllt 13 år godkänner barnet/eleven och vårdnadshavaren gemensamt.
Det är frivilligt att lämna samtycke.
Ett påskrivet samtycke gäller på Söderhamns kommuns webbplats samt på
förskolornas- och skolornas egna webbplatser. Påskrivet samtycke gäller så länge barnet
eller eleven finns på den förskola eller skola som angivits i samtycket. Det påskrivna
samtycket går när som helst att ändra eller att återkalla.
Ansvarig person för webbplatserna är respektive förskolechef och rektor.
Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddslagen.
Önskar ni ytterligare information kring detta, kontakta personuppgiftsansvarig eller
dataskyddsombudet.
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Samtycke till fotografering och filmning
Jag tillåter att förskola/skola får fotografera och filma nedan namngiven person i
skolsituation, undervisning eller för annan dokumentation som avser
verksamheten.
Jag tillåter inte att förskola/skola fotografera och filma nedan namngiven person i
skolsituation, undervisning eller för annan dokumentation som avser
verksamheten.

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.
Jag tillåter att förskola/skola får använda fotografier/filmer av nedan namngiven
person i informationsmaterial, i trycksaker och på webb om
förskolan/skolan
Jag tillåter inte att förskola/skola får använda fotografier/filmer av nedan
namngiven person i informationsmaterial, i trycksaker och på webb om
förskolan/skolan

Samtycke till publicering av barn och elevers arbeten
Jag tillåter att förskola/skola får publicera arbeten, i trycksaker och på webb, av
nedan namngiven person i informationsmaterial om förskola/skola.
Jag tillåter inte att förskola/skola får publicera arbeten, i trycksaker och på webb,
av nedan namngiven person i informationsmaterial om förskola/skola.
Jag kan när som helst ta tillbaka mitt samtycke genom att kontakta ansvarig person.
Ett tillstånd gäller så länge ovan namngiven person finns i den förskola eller skola som
angetts på denna blankett
Barnet/elevens namn

Personnummer

Förskola/skola

Underskrift vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Underskrift elev som har fyllt 13 år

Namnförtydligande av elev som har fyllt 13 år

Ort och datum

.
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Personuppgiftsansvarig
Barn- och utbildningsnämnden, 826 80 Söderhamn, tfn 0270-750 00.

Ändamålet med behandlingen
Förskolor och skolor i Söderhamns kommuns arbetar kontinuerligt med information om
verksamheterna på kommunens webbplats. Det är därför av stort värde att kunna
presentera verksamheterna med bilder. Exempel på olika tillfällen där barn och elever
kan finnas med på bild är bl a utflykter och uppträdanden i samband med
skolavslutning. Även barn och elevers arbeten kan förekomma på bild.

Återkalla samtycke
Det påskrivna samtycket går när som helst att ändra och att återkalla. Kontakta ansvarig
förskolechef eller rektor om du vill göra ändring eller återkalla samtycket.

Frågor
Vid frågor hör av dig till barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor eller till
dataskyddsombudet.
Barn- och utbildningsnämnden
Dataskyddsombudet

barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se
dataskyddsombud@kfsh.se

