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Samtycke om användande av bilder och 
rörligt material  

  

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Hit kan du vända dig om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. bun@karlskoga.se eller vx 0586-610 00 SF_308 2018-06-14 

Skolförvaltningen 

Elev 
Förnamn Efternamn Personnummer 

Skola och klass 

I Karlskogas grundskolor vill vi gärna informera om vår verksamhet. För att göra det på ett trevligt och intressant 
sätt vill vi publicera bilder och rörligt material (film) i Karlskoga kommuns digitala kanaler, till exempel på vår 
webbplats och i våra sociala medier. För att publicera bilder på ditt barn behöver vi ha ditt samtycke enligt GDPR 
artikel 7. Ibland bjuder vi även in media till våra aktiviteter och då behöver vi veta om ditt barn får vara med på bild. 

Giltighetstid 
 Årskurs F-3  Årskurs 4-6  Årskurs 7-9 

Detta samtycke gäller bilder/rörligt material som inhämtas under barnets tid i grundskolan enligt ovanstående. 
(Bilderna kan lagras och användas även efter denna period om inget annat anges).  

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Då kommer Karlskoga kommun sluta använda bilder/filmer på 
barnet i sina digitala kanaler. Kontakta skolan om du vill ändra ditt samtycke. 

Jag samtycker/samtycker inte till att personuppgifter i form av bilder och rörliga bilder som mitt barn 
förekommer på under denna period får användas för publicering på: 

www.karlskoga.se (hemsida) Jag samtycker Jag samtycker inte 

Karlskoga kommuns intranät Jag samtycker Jag samtycker inte 

Facebookkonton (specificera) 
- Karlskogakommun

Jag samtycker Jag samtycker inte 

Instagramkonton (specificera) 
- @karlskogakommun Jag samtycker Jag samtycker inte 

Youtubekonton (specificera) 
- Karlskoga kommun

Jag samtycker 

Jag samtycker inte 

Appar, bloggar mm. (specificera) 

Jag samtycker Jag samtycker inte 

Vårdnadshavarnas underskrifter 
Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Blanketten lämnas till skolan och förvaras på skolan. 

Jag samtycker 

Jag samtycker 

Jag samtycker 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker inte 

Jag samtycker 

Jag samtycker 

Jag samtycker 

mailto:bun@karlskoga.se
http://www.karlskoga.se/
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Skolförvaltningen 
 
Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, Karlskoga kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter enligt ovan.  
 
Våra kontaktuppgifter är:  
Adress: Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 10. Skolförvaltningen, 691 83 Karlskoga  
Telefon: 0586 - 610 00 
E-post: bun@karlskoga.se 
 
Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finns på karlskoga.se/dataskyddsombud eller nås via  
0586-610 00  
 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen.  
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är 
endast de som anges i samtyckesmeningen.  
 
Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, att erhålla besked om huruvida uppgifter 
behandlas om dig och kopior av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt 
att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17 eller begränsning av 
behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20. 
Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar i artikel 17. Du har rätt att återkalla 
samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. 
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