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Samtycke till att få använda bild, film och ljud i förskolan
I förskolans verksamhet använder personalen ljud, film och bilder både digitalt och i tryckt
format för att kunna utföra det dagliga pedagogiska arbetet. T.ex. bild på barnet vid sin
plats, bild uppsatt vid födelsedag i lokalen eller digitala fotoramar.
Men även för att kunna följa upp och informera vårdnadshavare om barnets utveckling.
Det kan också vara till hjälp att t.ex. få skicka en bild via MMS till en vårdnadshavare om
barnet har varit ledsen vid lämning men är glad 10 minuter senare, på så vis vet vårdnadshavaren att barnet mår bra och slipper oroa sig.
Så det är viktigt för verksamheten i förskolan att få använda sig av bilder, film och ljudupptagning i det dagliga arbetet.
Vi behöver därför ditt/ert samtycke att barnet får vara med på bild, film och ljudupptagning både digitalt och i tryckt format tagna på barnet inom den dagliga verksamheten i förskolan.
Samtycket är giltigt under hela barnets förskoletid i Tingsryds kommun.
Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under.

Barnets namn
Förnamn och efternamn

Födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Samtycke till användning av bilder, film och ljud i förskolans verksamhet
Ja

Nej

Underskrift av vårdnadshavare
Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Ort och datum

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Ort och datum

Lämna den påskrivna blanketten till personalen på förskolan.
Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.
Mer information finns på nästa sida.
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Bildningsförvaltningen
Information enligt dataskyddsförordningen
Personuppgiftsansvarig:

Bildningsnämnden

Dataskyddsombud:

Sydarkivera
Värendsgatan 10
342 30 Alvesta
Kontaktperson: Anders Danielsson
Telefon: 0472-39 10 09.

Ändamål med behandlingen:

Att barnet får vara med på bild, film och ljudupptagning både digitalt och i tryckt format
tagna på barnet inom den dagliga verksamheten i förskolan.

Rättslig grund:

Samtycke

Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas:

Ljud, film och bild

Intresse vid intresseavvägning:

Nej vi kommer inte behandla personuppgifter utan ett samtycke.

Mottagare av uppgifterna:

Personal, vårdnadshavare

Överföring av uppgifter till tredje land:

Nej Tingsryds kommun kommer inte överföra uppgifterna till tredje land.

Lagringstid:

Ljud, film och bilder sparade inom bildningsförvaltningen raderas när barnet avslutar sin
tid på förskolan. Samtycket och bilder i tryckt format lämnas över till vårdnadshavare,
alternativt strimlas.

De registrerades rättigheter:

Som enskild har du ett antal rättigheter gentemot Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun:
Rätten till tillgång
Du som registrerad har möjlighet att kontakta bildningsförvaltningen för att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och om så görs har du rätt att få tillgång till
dessa uppgifter.
Rätten till rättelse
Om du som registrerad upptäcker att kommunens uppgifter om dig är fel har du rätt att
kontakta oss och begära att vi rättar till dessa uppgifter.
Rätten till radering
Vill du inte att vi behandlar dina uppgifter har du, under förutsättning att vi enligt lag inte
måste spara uppgifterna, rätt att begära att vi raderar dina uppgifter.
Rätten till begränsning av dina personuppgifter
I vissa fall har du som registrerad rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland om du har begärt rättelse av de personuppgifter vi har om dig och
om du då inte vill att vi behandlar dina uppgifter till vi har kontrollerat att de nya uppgifterna du lämnat är korrekta.
Rätten att invända mot behandling
Om vi behandlar dina personuppgifter när vi utför en uppgift som gäller myndighetsutövning har du möjlighet att när som helst göra en invändning mot vår behandling av
dessa uppgifter. Vi får då inte fortsätta med behandlingen till dess att vi kan visa på tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de skäl du har angett mot att vi ska få göra vår
behandling.

Rätten att dra tillbaka ett samtycke:

Man kan när som helst dra tillbaka samtycket, för att göra det ska man kontakta den aktuella förskolan för att få mer information.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen:

Du har rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA) om man anser att behandlingen av personuppgifterna i samtycket strider mot dataskyddsförordningen.
Mer information kring hur man gör det finns på
www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller
lag:

Tingsryds kommun har ingen uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag att lämna vidare
personuppgifterna som ingår i detta samtycke.

Automatiserat beslutsfattande:

Tingsryds kommun kommer inte utföra något automatiserat beslut av samtycket utan det
är vårdnadshavare som tar beslutet om samtycket.

Behandling för annat ändamål:

Nej Tingsryds kommun kommer inte använda samtycket till något annat ändamål än det
som samtycket säger.

Mer information på kommunens webbsida:

https://tingsryd.se/personuppgifter

Tingsryds kommun
Box 88

besöksadress
Torggatan 12

362 22 Tingsryd

Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 444 09

e-post/hemsida
barn.utbildning@tingsryd.se
www.tingsryd.se

