SAMTYCKE
Barn- och utbildningsförvaltningen

Media (t ex ljud, film och bild) på internet och i tryckt
information
Bollnäs förskolor, skolor och fritidshem använder gärna media från verksamheten på sociala
medier och i tryckt information. Det är oftast bilder som tas på förskolan, i skolan, fritidshemmet,
i klassrummet, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller liknande. Ibland används
även andra medieverktyg för att spela in ljud och film.
Oftast används bilderna, ljudsnuttarna och filmerna av förskolan, skolan och fritidshemmet på
sociala medier samt ibland på kommunens webbplats men ibland även i trycksaker.
Bollnäs kommun äger upphovsrätten till dessa bilder, ljudsnuttar och filmer.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Samtycket gäller tillsvidare, men du
har rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta den
verksamhet du gav ditt samtycke till. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte
påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all
framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Jag samtycker till att mitt barn får vara med på foto/bild/ljud ensam
Ja

Nej

Jag samtycker till att mitt barn får vara med på foto/bild/ljud i grupp
Ja

Nej

Även mitt barns namn får publiceras
Ja

Nej

Barnets/elevens namn

Grupp/klass

Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare

Namnteckning vårdnadshavare

Blanketten lämnas till ditt barns förskola, skola eller fritidshem.
Information om behandling av personuppgifter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se www.bollnas.se. Du har rätt att
lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Utdelningsadress

Besöksadress

Webb

Telefon

E-post

Bankgiro

821 80 Bollnäs

Stadshustorget 2

www.bollnas.se

0278-250 00

utbildningskontoret@bollnas.se

594-2636
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