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SAMTYCKE OM ANVÄNDNING AV BILD
PÅ BARN OCH UNGA I FÖRSKOLA OCH
SKOLA

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida www.koping.se/om-webbplatsen/dataskyddsforordningen

Information
Bilderna kommer endast att användas där förskolan/skolan står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Kontakta
personalen för information om vilka kanaler förskolan/skolan använder för att publicera bilder.
Godkännandet gäller i 12 månader, men kan när som helst avbrytas. Kontakta i så fall personalen på er förskola/skola.

Samtycke
Ja, jag samtycker till att personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder, som mitt barn förekommer på får användas
för publicering i trycksaker, webbsidor och sociala medier som förskolan/skolan använder
Nej, jag samtycker inte. Jag vill inte att bilder eller rörliga bilder på mitt barn publiceras

Underskrift
För barn och unga under 15 år krävs godkännande från vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad krävs godkännande från
båda vårdnadshavarna.

Barnet/eleven
Efternamn
Datum

Förnamn
Elevens underskrift (om över 15 år)

Vårdnadshavare
Datum

Personnummer

Vårdnadshavare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten lämnas till förskola/skola.

Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen
Information samlas in av Köpings kommun, Utbildningsnämnden, organisationsnummer 212000-2114, som är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.
Kontaktuppgifter: Köpings kommun, Utbildningsnämnden 731 85 Köping, utbildning@koping.se, 0221- 250 00.
Dataskyddsombud är Per Wadlin, tel. 0221-257 57.
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som
anges i samtyckesmeningen.
Du har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle per år, få besked om behandlingen av dina
personuppgifter. Använd då blanketten ”Begäran om registerutdrag” som finns på kommunens hemsida www.koping.se.
Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17 i samma förordning om
annan lagstiftning inte går där emot.
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Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta då förskolan/skolan.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Webbplats och e-post

Köpings kommun
731 85 Köping

Nibblesbackev 17

0221-250 00

0221-256 02

www.koping.se
991-1215
barnutbildning@koping.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2114

