
 

 
 
Samtyckte till personuppgifter som förekommer i foto, film och ljud 

Tjörns kommuns förskolor och skolor vill gärna kunna använda bilder, filmer eller ljudinspelningar 
från verksamheten för att visa barn och elevers utveckling och lärande. Det kan vara i UNIKUM 
(förskolan/skolans lärplattform), på Tjörns hemsida, klassbloggar eller i tryckt information. Det är 
oftast från förskolan, i klassrummet, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller 
liknande. Elevarbeten som kan innehålla personuppgifter kan ibland publiceras på skolans hemsida 
eller sociala medier.  

För att kunna göra detta behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare. 

Uppgifter om eleven/barnet 
Personnummer Namn 

Förskola/skola Avdelning/klass 

 

Mitt barn får finnas med på bild, film eller ljudupptagning till exempel klass- eller skolblogg  
☐Ja ☐Nej 

 

Mitt barn får finnas med på bild i trycksaker från förskolan/skolan 
☐Ja ☐Nej 

 

Mitt barn får finnas med på bild, film och/eller ljudupptagning i UNIKUM. Delning får ske via mail till 
vårdnadshavare på förskolan/skolan 
☐Ja ☐Nej 

 

Mitt barns elevarbeten får publiceras på skolans hemsida och i sociala medier relaterade till skolan. 
☐Ja ☐Nej 

 

Underskrift av vårdnadshavare 
Datum ☐ Jag har tagit del av 

informationen på sid 2  
  

Underskrift vårdnadshavare 1 Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

Datum ☐ Jag har tagit del av 
informationen på sid 2  
 

Underskrift vårdnadshavare 2 Namnförtydligande vårdnadshavare 2 

 

Blanketten lämnas till ditt barns förskola/skola, och gäller tills samtycket återkallas av dig som 
vårdnadshavare eller när barnet/eleven börjar på ny förskola/skola. Ditt samtycke är helt frivilligt 
och du kan när som helst återkalla samtycket. Läs mer om återkallande under rubriken Återkallande 
av samtycke på sidan 2 i detta dokument. 

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett 

Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter  

http://www.tjorn.se/personuppgifter


 

 
 
 
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter inom ramen för förskole/skolverksamheten är i de 
flesta situationer grundat på artikel artikel 6.1 e) i Dataskyddsförordningen dvs behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning.  
 
Detta samtycke syftar till att ge en laglig grund för behandling av personuppgifter som kan uppkomma 
utanför ramen för artikel 6.1 e). 

  
Ändamål med behandlingen  
Ändamålet med behandlingen är att informera vårdnadshavare och allmänhet om verksamheten genom 
publicering av bilder och film på kommunens webbplats, i tryckt material eller i det digitala 
dokumentationssystemet UNIKUM, vilket bara vårdnadshavare och personal har tillgång till. 
Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk 
arkivlagstiftning.  

Mottagare av personuppgifter 
Mottagare av informationen är i första hand vårdnadshavare i Tjörns kommun, men när uppgifter 
publiceras i trycksaker eller på hemsidan kan det också vara andra som söker information på Tjörns 
kommuns hemsida. Uppgifter som skickas in till en myndighet eller finns hos en myndighet kan bli 
offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. 

Fotografering vid högtider  
Det är viktigt att alla vårdnadshavare respekterar eventuella fotoförbud eller andra instruktioner vad 
gäller fotografering/filmning vid högtider som till exempel jul, skolavslutning och Lucia. Om du som 
vårdnadshavare tar ett foto på ditt barn, där ett barn med skyddad identitet avbildas i bakgrunden, och 
sedan publicerar bilden på dina privata sociala medier, exempelvis Facebook, kan detta få allvarliga 
följder.  

Spridning av bilder  
Vi uppmanar också att inte sprida/dela bilder vidare från tex Unikum där andra barn än dina egna 
förekommer.  

Återkallande av samtycke 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige, det vill 
säga Tjörns kommun. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling med stöd av artikel 6.1e i 
dataskyddslagen eller samtyckesbehandlingen som skett innan samtycket återkallades. 
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