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Samtycke till publicering av
personuppgifter

Bildningsförvaltningen
663 21 SKOGHALL
bin@hammaro.se

Lämna till din förskola/skola
Syftet med publicering av personuppgifter är att visa upp den goda verksamheten i Hammarö kommuns förskolor och
skolor. Endast innehåll som är lämpligt utifrån detta syfte kommer att publiceras.
Genom att sätta kryss i rutorna nedan godkänner du i vilken kommunikationskanal som ditt barns personuppgifter, i form
av bild, video, ljud och namn, får användas av Hammarö kommun.
Kommunikationskanaler som samtycket
gäller för:

Jag
samtycker till
publicering:

Kommunens externa webbplats
(www.hammaro.se)
Kommuns sociala medier (Instagram och
Facebook)
Kommunens intranät
(tillgängligt endast för anställda i
kommunen)
Trycksaker
(informationsbrev, broschyrer, affischer,
portfolio etc.)

Ovanstående samtycke gäller läsårsvis (hösttermins start till nästa hösttermins start).
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Hammarö kommun via mejl:
bin@hammaro.se.Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen
innan samtycket återkallades.

Undertecknande
Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under. Ungdomar över 13 år eller som fyller 13 år under det
aktuella läsåret ska också lämna sitt godkännande. För ungdomar som har fyllt 16 år behövs inte vårdnadshavares
samtycke utan det är tillräckligt med ungdomens eget godkännande.

……………
Datum

………………………………………
Vårdnadshavare 1

……………
Datum

……………

……………………………………………………

Datum

Ungdom

Barnets/elevens namn

Personnummer

Förskola/skola

Avdelning/klass

………………………………………
Vårdnadshavare 2

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter som du lämnat så som namn och
personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra samtycke till publicering
av personuppgifter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att
sparas till dess att barnet inte längre är placerad i kommunens verksamhet.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra enheter inom
bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bin@hammaro.se Du når vårt dataskyddsombud
via kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av
dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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