Samtycke till publicering av bild och film
Förskolan

I Falkenberg kommuns förskolor dokumenteras varje barns vardag och utveckling skriftligt men också med
hjälp av bild och film, och kommuniceras till dig som vårdnadshavare muntligt eller via digitala kanaler. Ibland
publiceras också bild och film på elever i externa digitala kanaler för att visa upp förskolans verksamhet för
andra målgrupper.
När förskolan dokumenterar ditt barns utveckling i bild och film och kommunicerar den till dig som
vårdnadshavare agerar förskolan i enlighet med förskolans uppdrag att fortlöpande informera om barnets
utveckling. Då behöver du inte samtycka till det eftersom det är ett lagstadgat krav (en rättslig förpliktelse i
enlighet med dataskyddsförordningen). Du behöver däremot lämna ditt samtycke om förskolan ska kunna
publicera bild och film på ditt barn i förskolans bloggar, på sin webbplats eller använda bilder i tryckt material
som kommuniceras via förskolans digitala kanaler. Samtycket ska lämnas när barnet börjar förskolan och
upphör att gälla ett år efter att ditt barn avslutat sin tid på förskolan. Bild och film tas då bort och visst
material skickas till arkivmyndigheten för arkivering. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att
kontakta förskolan.
Ditt samtycke gäller endast förskolans publicering av bild och film. Media behöver inte inhämta ett skriftligt
samtycke från dig för publicering av bild och film på ditt barn, istället ska du få information från förskolan
innan ditt barn eventuellt medverkar i media så att du kan ta ställning till om ditt barn ska vara med eller inte.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av de personuppgifter du
samtycker till via denna blankett. Har du frågor kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att
kontakta barn- och utbildningsnämnden via e-post barn.utbildning@falkenberg.se.
Personuppgifter
För- och efternamn

Födelsedata (ååååmmdd)

Förskola

Samtycke till publicering av fotografi och film
Ja, jag godkänner att förskolan publicerar bild och film av mitt barn enligt ovan.
Nej, jag godkänner inte att förskolan publicerar bild och film av mitt barn enligt ovan.
Underskrift vårdnadshavare
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg

Kontaktcenter: 0346-88 60 00
Fax: 0346-133 40

E-post: kontaktcenter@falkenberg.se

