Till vårdnadshavare
Samtycke till publicering av personuppgifter i Falkenbergs förskolors webbmiljöer.
Publicering i samband med undervisning/lärande
I förskolans uppdrag ligger att använda multimedia och informationsteknik i skapande processer.
I grund- och gymnasieskolans uppdrag ligger att se till att varje elev efter genomförd utbildning kunna
använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Att kunskaps söka, kommunicera, skapa och lära i en modern digital miljö kan ibland innebära att publicera
text, bild och ljud på webben. Vid publiceringen kan det vara av intresse att ha med bild och förnamn på
elever/barn. Dessa uppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste
varje person ge sitt tillstånd till att bli publicerad med förnamn och bild på Internet.
Med hänsyn till ovanstående ombeds målsman ta ställning till nedanstående
Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får synas på bild med förnamn på webbsidor enligt ovan.
Ja

Nej

Publicering i samband med information om skolans verksamhet
Skolan har också ett behov av att visa upp sin verksamhet för allmänheten på webben. Vid publiceringen
kan det vara av intresse att ha med bilder på barn och elever.
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste varje person ge sitt tillstånd till att bli publicerad med bild på
Internet.
Med hänsyn till ovanstående ombeds målsman ta ställning till nedanstående
Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får synas på bild i samband med information om skolans verksamhet på
webben.
Ja

Nej

Detta tillstånd gäller under ett läsår. Vill ni säga upp detta samtycke, meddela förskolan/skolan skriftligen.
Datum: _____________________________
Elevens namn: ________________________________________________________________________
Förskola/skola: _______________________________________________________________________
Klass/grupp/avdelning: _________________________________________________________________
1. Vårdnadshavares underskrift: __________________________________________________________
Namnförtydligande: ____________________________________________________________________
2. Vårdnadshavares underskrift: __________________________________________________________
Namnförtydligande: ____________________________________________________________________
Eventuella kommentarer:________________________________________________________________
För frågor kontakta personalen

Uppgifterna som lämnas i denna blankett kan lagras i en databas för att kommunens ska kunna behandla din ansökan. Du har rätt att en
gång om året kostnadsfritt få ut uppgifter om vilka register dina personuppgifter finns sparade i. Vid frågor om personuppgiftslagen eller
lagringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Personuppgiftsombudet, Barn- och utbildningsförvaltningen, Storgatan 27, 311 80
Falkenberg.
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