BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Vårdnadshavare

2018-06-19

Läsårsvis samtycke till publicering av
personuppgifter
Vi vill gärna dela med oss av vår verksamhet i förskolan och skolan, bland
annat genom nyheter, artiklar och information. För att kunna göra detta
behöver vi ditt samtycke. Genom att fylla i blanketten godkänner du att ditt
barns personuppgifter i form av bild, film och namn får användas av
Karlstads kommun.
Uppgifterna kan komma att användas i Karlstads kommuns
kommunikationskanaler som exempelvis vårt intranät, webbplatsen
karlstad.se, i tidningen Vi i Karlstad och i sociala medier.
Bilderna kommer endast att användas där Karlstads kommun står som
avsändare. Bilder som publiceras på karlstad.se och intranätet lagras i
Karlstads kommuns bildbank.
Samtycket gäller under ett läsår. Om barnet har två vårdnadshavare så ska
båda skriva under. Ungdomar från 13 år och uppåt ska också lämna sitt
godkännande.
Jag samtycker till publicering av personuppgifter

□

Ja

□

Nej

………… ………………………
Datum
Vårdnadshavare

………
Datum

………………………………..
Vårdnadshavare

………… ……………………….
Datum
Ungdom (från 13 års ålder)

Nedanstående personuppgifter används enbart för registrering av ditt medgivande.
Barnets namn

Personnummer

Förskola/skola

Avdelning/klass

Vårdnadshavares namn

Blanketten lämnar du till ansvarig lärare/mentor på förskola eller skola.

Sid 2(2)

Så här hanterar Karlstads kommun dina
personuppgifter
Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera och publicera de
personuppgifter som vi har om ditt barn, exempelvis i form av foto, film och
namn.
Vi kommer att använda personuppgifterna för att marknadsföra och
informera om Karlstads kommuns verksamhet. Ditt barns personuppgifter
kan komma att användas i våra kommunikationskanaler som vår webbplats
karlstad.se, intranät, tidningen Vi i Karlstad och i sociala medier.
Personuppgifterna som vi har fått från dig samlas in av Karlstads kommun
och det är barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig.
Samtycket är giltigt tillsvidare och du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt
samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Kontaktcenter. Om du
återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan
samtycket återkallades.
Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi
hanterar om dig och ditt/dina barn eller för att begära rättelse, överföring,
radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Har du synpunkter på vår hantering och vill klaga kan du vända dig till
Dataskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Kontaktuppgifter - personuppgiftshantering:
Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.
Besöksadress Kontaktcenter: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, Karlstad.
Telefon 054-540 00 00.
Webbplats: www.karlstad.se/kontakt
Karlstads kommuns dataskyddsombud nås på
dataskyddsombud@karlstad.se.

