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Samtycke till publicering av foton och filmer på 

förskoleklasselever grundskoleelever under 15 år 

För elever över 15 år används gymnasieskolans blankett. 

Jag samtycker härmed till att mitt barns personuppgifter i form av namn, foton och filmer får behandlas av 

utbildningsnämnden. Behandlingen sker med syftet att publicera foton och filmer på nämndens kanaler såsom 

webbplatser, sociala medier samt tryckt material. Kontaktuppgifter kommer inte att publiceras, men elevens namn kan 

komma att publiceras i samband med publiceringen av fotot eller filmen. 

Samtycket gäller från den dag ni skriver under tills den dag ni tar tillbaka ert samtycke. När samtycke inte längre finns 

får nämnden endast lagra uppgifterna i enlighet med arkivlagen (1990:782). Publicering sker alltså bara med ert 

samtycke.  

Fotona och filmerna används endast där nämnden eller skolan är avsändare och inte i kommersiellt syfte. Nämnden 

har ingen skyldighet att informera er när fotona eller filmerna används. Uppgifterna ni anger samt fotona eller filmerna 

kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen eller som pliktexemplar.  

  Barnet går med på publiceringen 

 (kryssas i av skolpersonal) 

Barnets namn 

 
Samtycket avser foton och filmer som upptagits i samband med nedanstående tillfälle (ex. foto från skolavslutning Tiundaskolan, 2019-06-12) 

 

Underskrift 
Namnunderskrift och datum, vårdnadshavare 1 Namnunderskrift och datum, vårdnadshavare 2 

  
Namnförtydligande, vårdnadshavare 1 Namnförtydligande vårdnadshavare 2 

  
E-postadress, vårdnadshavare 1 E-postadress, vårdnadshavare 2 

  
 

Den rättsliga grunden för behandlingen är ert samtycke och ni har rätt att när som helst ta tillbaka ert samtycke.  

Ni har också rätt att få veta vilka av ert barns personuppgifter som behandlas av oss genom ett registerutdrag.  

Ni har även rätt att begära ut personuppgifterna i sig i enlighet med rätten till dataportabilitet.  

Ni har rätt att begära rättelse och radering av ert barns personuppgifter. Observera att rätten till radering innehåller 

flera begränsningar. Ni har även rätt att begära att behandlingen av ert barns personuppgifter begränsas eller invända 

mot behandlingen helt. För klagomål på vår personuppgiftshantering har ni rätt att vända er till Datainspektionen. 

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter.  

Dataskyddsombudet JP Infonet AB, nås genom att maila dso.uppsala@jpinfonet.se. Läs mer på www.uppsala.se/gdpr. 
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