Samtycke publicering bild, film
och ljud

Samtycke bild, film och ljud, Utbildning och barnomsorg, Umeå kommun
I den verksamhet där ditt barn går dokumenteras aktiviteter, såsom lek och pedagogiska aktiviteter, genom bland
annat foton och film. Att pedagoger och elever dokumenterar, producerar och publicerar digitalt material är en
naturlig del i lärandet och skapar förutsättningar till fördjupat lärande. Personalen vill även beskriva arbetet samt
spegla det positiva och glädjefyllda som sker i verksamheten genom att lyfta fram det på bland annat på Umeå
kommuns lärplattformar, webbplatser, digitala presentationer och ibland på sociala medier. För att kunna
publicera bild, film och ljud där ditt barn kan identifieras behöver vi ditt samtycke.
Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den
värdegrund som förskolans och skolans läroplan står för. Här kan du läsa hur det vi publicerar kommer att
användas, lagras samt hur du kan återkalla ditt svar gällande samtycke.
Läs gärna mer om varför verksamheten dokumenterar och ibland publicerar med foto, film och ljud på
www.umea.se/samtyckeskola
Varför behövs samtycket?
Bilder, filmer och ljud där ditt barn kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras
bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning(GDPR). Vi behöver ert samtycke för att Umeå
kommuns nämnder och verksamheter ska få behandla bild, film och ljudfiler (samt namn i anslutning till dessa)
där ditt barn kan identifieras i samband med hanteringen och andra personer än berörd personal kan ta del av
bilderna mm.
Vilka tjänster gäller samtycket för och hur lagras bilder, filmer, ljudfiler?
Vi använder ett flertal tjänster där vi har slutit avtal om hur personuppgifter får hanteras. Där regleras var och på
vilket sätt data behandlas och att behandlingen överensstämmer med kommunens säkerhetskrav. Detta gäller
tex för Unikum, Google Workspace och Tempus.
Om vi publicerar i Umeå kommuns kanaler för sociala medier utan slutna avtal, till exempel Facebook och
Instagram, kan det innebära att personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU/EES och att mottagarlandet
inte uppfyller lämplig skyddsnivå eller har skyddsåtgärder. och att du/barnet inte kan utöva dina
dataskyddsrättigheter.
Hur länge gäller samtycket?
Samtycket är giltigt tills vidare eller tills det återkallas.
Hur återkallar jag samtycket?
Du har rätt att när som helst återkalla eller lämna ditt samtycke. Det gör du på följande sätt:
●
●

Meddela ditt barns verksamhet om att du ändrar ditt svar för samtycke till publicering
Fyll i en ny blankett och lämna till skolan.

Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen innan det återkallas. Det betyder att
kommunen har rätt att använda bilden under tiden vi har ditt samtycke.

Samtycke publicering bild, film
och ljud
Lämna ditt svar
Samtycket består av två delar, båda ska besvaras.
För att samtycket ska gälla måste båda vårdnadshavare lämna sitt samtycke vid gemensam vårdnad. Om
ni ändrar ni ert svar är det viktigt att ni meddelar verksamheten då de inte får någon automatisk avisering
ifall svaret ändrats.
Behandling av personuppgifter kommunens kanaler och system
Jag samtycker att mitt barn finns med i verksamhetsrelaterat material i form av namn, bild, film och ljud.
Uppgifterna behandlas på de digitala plattformar och tjänster som kommunen slutit avtal med. (Tex Unikum och
Tempus)
Barnets namn:____________________________________________________ Klass:_________________

Vårdnadshavare 1: (ena vårdnadshavaren svarar här)
☐Ja
☐Nej
Underskrift:________________________________________________________________________________
Datum:____________________________________________
Vårdnadshavare 2: (eventuell andra vårdnadshavare svarar här)
☐Ja
☐Nej
Underskrift:________________________________________________________________________________
Datum:____________________________________________

Behandling av personuppgifter i land utanför EU/EES
Jag samtycker att mitt barn finns med i verksamhetsrelaterat material i form av namn, bild, film och ljud, som
behandlas på tjänster, tex facebook, Instagram, där personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES. Det
innebär eventuellt att mottagarlandet inte uppfyller lämplig skyddsnivå eller har skyddsåtgärder och att du/barnet
inte kan utöva dina dataskyddsrättigheter.
Vårdnadshavare 1: (ena vårdnadshavaren svarar här)
☐Ja

☐Nej

Underskrift:________________________________________________________________________________
Datum:____________________________________________
Vårdnadshavare 2: (eventuell andra vårdnadshavare svarar här)

☐Ja

☐Nej

Underskrift:________________________________________________________________________________
Datum:____________________________________________
Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Dataskyddsombud
Lämna klagomål

Läs mer om samtycken umeå kommun på:
www.umea.se/samtyckeskola
www.umea.se/samtycke

