
 Barn och utbildningsförvaltningen 
 Läsåret 18/19 
 

Vänd   
 

 

Medgivande om fotografering och publicering 

Bilder och filmer där du kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa hanteras styrs av 
Dataskyddsförordningen. En bild eller en film där man kan identifiera en eller flera personer är en 
personuppgift. Enligt reglerna om hantering av personuppgifter och dataskydd som finns i 
dataskyddsförordningen får vi inte registrera dessa personuppgifter utan ditt medgivande. Arjeplog 
kommun behöver därför ditt samtycke för att lagra och publicera bilder och filmer på dig/ditt barn på 
kommunens webbplatser, sociala mediekanaler, kommunens arkiv och i trycksaker om kommunens 
verksamhet. 

De uppgifter vi registrerar i ovanstående syfte och för att kunna spåra bilderna är: 

1. Foto/film där du eller ditt barn finns med 
2. För- och efternamn (kan publiceras i exempelvis press/media och i skolkatalogen) 

Skolorna vill gärna att alla elever är med på individuella bilder då skolan behöver bilderna för att 
identifiera elever.  

Gällande barn under 16 år krävs alltid ett samtycke från vårdnadshavare för att få publicera bilder 
och man kan närsomhelst ta tillbaka ett samtycke om man inte längre vill medverka på bilder som 
publiceras. 
 
Samtycket om publicering av bilder och filmer är helt och hållet frivilligt. När du skriver under 
samtyckesblanketten godkänner du att vi lagrar dina/ditt barns uppgifter 
 
Alla uppgifter behandlas enligt de lagar och regler som gäller för hantering av personuppgifter  
och dataskydd. Uppgifterna används inte till något annat ändamål och hanteras enbart av Arjeplogs  
kommun.  
Mer information om vår hantering finns att läsa på vår webbsida.  
https://www.arjeplog.se/kommun--politik/kommun-och-politik/gdpr 
 
Personuppgiftsansvarig, hantering av personuppgifter och kontaktuppgifter  
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsförvaltningen i Arjeplog kommun.  
Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter. Kontakta förvaltningen om du har 
frågor eller vill återkalla ditt samtycke:  
Telefon: 0961-140 00 (växel)  
E-mail: bu@arjeplog.se 
 
Datainspektionen  
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi 
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt 
Telefon: 08-657 61 00 
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se 
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Jag samtycker till: 

Jag intygar här att jag har tagit del av den information om hantering av personuppgifter och 
dataskydd som finns på denna blankett. 
 Ja    Nej 

Samtycker du till att ditt barn förekommer med bild, namn, skola och klass i skolkatalogen?  Att 
medverka på den bilden är ett personligt val som vi behöver ert samtycke för. Skolan kan inte ta 
tillbaka och redigera alla skolkataloger i efterhand. Så samtycket till medverkan i skolkatalogen kan 
inte tas tillbaka. 
 Ja    Nej 

Samtycker du till publicering av bilder och filmer där ditt barn förekommer på Arjeplogs webbplatser 
och i trycksaker? 
 Ja    Nej 

Samtycker du till publicering av bilder och filmer där ditt barn förekommer i Arjeplogs kommuns 
sociala mediekanaler (såsom Facebook, Instagram och Youtube)? 
 Ja    Nej 

Samtycker du till att ditt barn förekommer med bild/namn/ljudupptagning i press och media (såsom 
lokala tidningar och radiokanaler)? 
 Ja    Nej 

Elevens information 
Elevens namn Personnummer 
  

Förskola/Skola Klass/Avdelning 
  

 
Medgivande elev över 16 år, vårdnadshavare (VH) eller god man 
Namnteckning (Elev över 16, VH eller god man) Namnteckning (VH 2) 
  

Namnförtydigande Namnförtydigande 
  

Datum: Datum: 
  

 
Lämna in till skolan eller förskolan. 


