Samtycke till publicering av foto & film
Varför vill vi publicera foton och filmer?
Vi är stolta över vår fina verksamhet och vill på ett så bra sätt som möjligt förmedla detta till
alla som kan vara intresserade av Backeboskolan. Att publicera foton och kortare filmer på till
exempel hemsida och sociala medier är ett sätt att levandegöra det som händer på förskolan
och skolan, vårt arbetssätt och vår lärmiljö.

Hur fungerar det?
För att kunna publicera foton och filmer där ditt barn kan identifieras behöver vi ditt
samtycke. Har barnet flera vårdnadshavare krävs samtycke från båda. Samtycket gäller så
länge ditt barn går på Backeboskolans förskola och/eller grundskola. Du kan när som helst
återkalla ditt samtycke genom att kontakta förskolan/skolan. Samtycket förvaras på
förskolan/skolan så länge det är giltigt.
Du har också rätt att begära att få veta vilka personuppgifter (foton/filmer i detta fall) som
publicerats och hanterats, begära rättelse, radering, begränsning eller överföring. Du kan
också skicka ett klagomål på hanteringen till tillsynsmyndigheten datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter på http://www.backeboskolan.se/internt/

Vänligen kryssa i nedan vad som gäller för ditt barn.
Jag samtycker till att foto eller kortare filmer får publiceras
•

på Backeboskolans hemsida

Ja

Nej

•

i Backeboskolans sociala medier
(facebook och instagram)

Ja

Nej

•

i tryckt informationsmaterial

Ja

Nej

•

på tidslinjen i Infomentor
(enbart förskolan)

Ja

Nej

Här kan ligga ytterligare information, söksträng, versionsnummer, författare etc.
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Underskrifter
•
•
•

Oavsett om du samtycker eller ej är vi tacksamma om du lämnar in en underskriven
blankett. Det hjälper oss att hålla ordning och reda i hanteringen av personuppgifter.
Kom ihåg att samtliga vårdnadshavare måste underteckna.
Vi tycker också att det är viktigt att barnen får vara med i detta beslut, så prata gärna
med ditt barn i samband med att ni skriver under blanketten.

Barnets namn

Datum

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontakt
Personuppgiftsansvarig är huvudmannen för Backeboskolan Ekonomisk förening.
Har du frågor kan du i första hand kontakta förskolans/skolans kontaktperson,
camilla.fogelstrom@backeboskolan.se

Här kan ligga ytterligare information, söksträng, versionsnummer, författare etc.
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