Suostumus tietojen keräämisestä joka koskee kuvia, filmejä ja äänityksiä,
Koulutus ja lasten hoito, Uumajan kunta
Niissä toiminnoissa joihin lapsesi osallistuu, dokumentoidaan eri toimintoja, kuten leikkejä ja pedagogisia
toimintoja, kuvien ja filmien avulla. Se että pedagogit ja oppilaat dokumentoivat, tuottavat ja julkaisevat ditaalista
materiaalia, joka kuuluu luonnollisena osana oppimiseen ja tämä luo edellytyksen myös syvempään
oppimiseen.Henkilökunta haluaa kuvata työtään sekä tuoda esille sitä positiivisuutta ja iloisuutta, joka kuuluu
toimintaan, esimerkiksi esittämällä näitä tapahtumia Uumajan kunnan oppimisen hallintajärjestelmissä,
verkkosivustoilla, digitaalisessa esityksissä ja joskus sosiaalisessa medioissa. Jotta pystymme julkaisemaan
kuvia, filmejä ja äänityksiä, joissa sinun lapsesi voidaan tunnistaa, pyydämme sinun suostumusta tähän.
Me haluamme että tunnet itsesi turvalliseksi siihen miten me käsittelemme sitä materiaalia joka joka julkaistaan ja
että se tapahtuu niiden perusarvojen mukaisesti jotka kuuluvat esikoulun ja koulun toimintaan. Tästä voit lukea
kuinka se materiaali minkä julkaisemme tullaan käyttämään, säästämääm ja kuinka voit peruuttaan antamasi
vastauksesi suostumuksestasi.
Lue miellään enemmän siitä miksi toiminnat dokumentoivat ja joskus julkaisevat valokuvia, filmejä ja äänityksiä
linkistä www.umea.se/samtyckeskola
Miksi tarvitaan sopimus suostumiseen?
Kuvat, filmit ja äänitykset joissa sinun lapsesi voidaan tunnistaa lasketaan henkilötiedoiksi ja kuinka ne käsitellään
määräytyy euroopplaisen tietosuoja-astuksen (GDPR:n) mukaan. Me tarvitsemme suostumuksenne siksi, että
Uumajan kunnan lautakunnat ja toiminnat saavat käsitellä kuvia, filmejä ja äänityksiä, joista sinun lapsesi voidaan
tunnistaa käsittelyn yhteydessä.
Mitä palveluita sopimus koskee ja kuinka kuvat, filmit ja äänitykset säilytetään?
Me käytämme useita palveluita, jotka ovat tehneet sopimuksen siitä kuinka henkilötietoja käsitellään. Silloin on
säädelty se, miten tiedot käsitellään ja se että käsittely vastaa kunnan turvallisuusvaatimuksia. Tämä on
voimassa esim Unikum, Google workspace, Tempus systeemeissä. Jos julkaisemme Uumajan kunnan
sosiaalisen median kanavoiden välityksellä, jotka ovat ilman sopimusta, esim Facebook ja Instagram, kanavoilla
tämä voi tarkoittaa sitä että henkilötiedot käsitellään maissa jotka ovat UE:n tai ETA:n ulkopuolella ja että
vastaanottajaa maa ei ole täyttänyt sopivaa suojatasoa tai on suojatoimenpiteitä ja että sinä/lapsesi ette saa
käyttää tietosuojaoikeuksiasi.
Kuinka kauan sopimus on voimassa?
Sopimus on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kunnes se perutaan.
Kuinka sopimuksen voi perua?
Sinä voit milloin vain perua tai antaa suostumuksesi. Teet sen seuraavalla tavalla:
•
•

Ilmoita lapsesi toimintaan että olet muuttanut vastaustasi koskien julkaisemiseen suostumista
Täytä uusi lomake ja lähetä se kouluun

Jos perut suostumisesi se ei vaikuta mitenkään asian lailliseen käsittelyyn ennen perumista. Tämä tarkoittaa sitä
että kunnalla on oikeus käyttää kuvaa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Jäta vastauksesi
Sopimus sisältää kaksi osaa, molempiin on vastattava.
Jotta sopimus on voimassa on molempien huoltajien jätettävä suostumisensa jos heillä on yhteishuolto.
Jos vaihdatte vastaustanne on tärkeää että te ilmoitatte toimintaan siitä koska he eivät saa automaatista
ilmoitusta siitä että vastaus on muutettu.

Henkilötietojen käsittely kunnan kanavoissa ja systeemeissä
Minä hyväksyn että lapseni on mukana toimintaan kuuluvassa materiaalissa kuten nimet, kuvat, filmit ja
äänitykset. Tiedot käsitellään niissä digitaalissa järjestelmissä ja palveluissa joiden kanssa kunta on Datumtehnyt
sopimuksen. (esim Unikum, Tempus)

Lapsen nimi :____________________________________________________ Luokka:_________________
Huoltaja 1: (toinen huoltajista vastaa tähän)
☐Kyllä
☐Ei
Allekirjoitus :________________________________________________________________________________
Päivämäärä :___________________
Huoltaja 2: (toinen mahdollisista huoltajista vastaa tähän)
☐Kyllä

☐Ei

Allekirjoitus:________________________________________________________________________________
Päivämäärä :___________________
Henkilötietojen käsittely maissa jotka ovat EU:n/ETA:n ulkopuolella
Minä hyväksyn että lapseni on mukana toimintaan kuuluvassa materiaalissa kuten nimet, kuvat, filmit ja
äänityksetj otka käsitellään seuraavissa palveluissa Facebook, Instagram, joissa henkilötiedot voidaan siirtää
maahan joka on EU:n/ETA:n ulkopuolella. Tämä voi tarkoitta sitä että vastaanottaja maa ei täytä sopivaa
suojatasoa tai että suojatoimenpiteitä ja että sinä/lapsesi ette saa käyttää tietosuojaoikeuksianne.
Huoltaja 1: (toinen huoltajista vastaa tähän)
☐Kyllä
☐Ei
Allekirjoitus :________________________________________________________________________________
Päivämäärä :___________________
Huoltaja 2: (toinen mahdollisista huoltajista vastaa tähän)
☐Kyllä

☐Ei

Allekirjoitus:________________________________________________________________________________
Päivämäärä :___________________

Yhteystiedot
Personuppgiftsansvarig
Dataskyddsombud
Lämna klagomål
Lue enemmän sopimukseen suostumisesta Uumajan kunnassa
www.umea.se/samtyckeskola www.umea.se/samtycke

