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……………………………….. 
Förskolans/skolans namn 

Samtycke för publicering av bild och film 
 
Varför behövs samtycke? 
För att Nackas kommunala förskolor och skolor ska få publicera bild och film på barn och 
elever behövs samtycke enligt nedan. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Nacka 
kommun. 
 
Syftet med publicering av bild och film samt lagring 
De uppgifter förskolan/skolan avser att samla in och behandla är bilder och filmer under tiden 
som ditt barn är elev. Samtycket är giltigt så länge ditt barn går i förskolan/skolan om du inte 
återkallar/ändrar ditt samtycke. Samtycket förvaras på den förskola/skola där ditt barn går. 
 
Syftet är att använda bilder och filmer för att på ett bra sätt dokumentera och visa den 
verksamhet och de lärprocesser som bedrivs i förskolor och skolor. För att göra det vill vi 
använda bilder från verksamheten.  
 
Samtycke till behandling av personuppgift 
Samtycket är helt frivilligt och du avgör själv om du vill godkänna att förskolan/skolan hanterar 
dina personuppgifter enligt nedan. 
 
Välj ett eller flera alternativ för behandling av bilder och filmer där ditt barn finns med: 
 
  

 Ja   Nej                        

 

 
Jag samtycker till publicering i nyhetsbrev t.ex. informations-/veckobrev 

                    

 

 
Jag samtycker till publicering i informationsmaterial t.ex. trycksaker som går 
ut externt såsom broschyrer och folders 

                    

 

 
Jag samtycker till publicering på skolans/förskolans hemsida 

                    

 

 
Jag samtycker till publicering på en skol/klassblogg som inte är publik 

                    

 

 
Jag samtycker till öppen publicering i sociala medier t.ex. Facebook och Instagram 
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.................................................................................... 
Barnets/elevens namn 
  
.................................................................................... 
Klass/avdelning  
   
................................................................................. 
 Ort och datum 
  
 
Vårdnadshavare: 
(Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under) 
  
  
...............................................................                              ............................................................... 
Underskrift vårdnadshavare                                          Underskrift vårdnadshavare 
  
...............................................................                              ............................................................... 
Namnförtydligande vårdnadshavare                              Namnförtydligande vårdnadshavare 
  
  
  
Eleven har tagit del av/samtycker till ovanstående  
  
  
...............................................................                               
Underskrift elev (gäller från förskoleklass)         
  
 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta den förskola/skola som ditt 
barn går på. Tänk på att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av 
publicerade bilder/filmer innan samtycket återkallades. 
 
Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas, invända mot behandlingen samt 
begära rättelse, radering, överföring eller begränsning av ditt barns personuppgifter. 
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen i Nacka kommun, 131 81 
Nacka, org nr: 212000-0167, tel: 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se. Du kan även kontakta 
Nacka kommuns dataskyddsombud genom e-post dataskyddsombud@nacka.se, tel 08-718 80 
00. 
 
Om du tycker att vi behandlar ditt barns personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att ge in klagomål 
till Datainspektionen. Adressen är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel 08-657 61 00,      
e-post datainspektionen@datainspektionen.se  


