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Bildningsförvaltningen, Box 26, 663 21 Skoghall, Tel 054-51 50 00, kommun@hammaro.se, www.hammaro.se 

 

Samtycke till webbpublicering 
Syftet med webbpubliceringen är att visa upp den goda verksamheten i skola och barnomsorg. Endast innehåll som är lämpligt utifrån detta 

syfte kommer att publiceras. Webbpublicering kan ske på kommunens externa webbplats (www.hammaro.se) samt på 

kommunens Facebook-sida och på Instagram (publika sidor), på kommunens intranät (tillgängligt endast för anställda i 

kommunen) och på skolans lärplattform (för närvarande Fronter, som är en lösenordsskyddad utbildningsplattform för personal, elever 

och föräldrar där åtkomsten till information begränsas utifrån vilken behörighet man har). Vid publicering på kommunens externa webbplats 

samt kommunens Facebook-sida och kommunens Instagram-sida ska namn på barn/elev inte förekomma tillsammans med bild. 

Vänligen sätt kryss i rutorna nedan för vad du samtycker till. 

Personuppgifter som samtycket gäller Jag samtycker till publicering på 
skolans/förskolans lärplattform (f n 
Fronter), på kommunens intranät 

och på kommunens externa 
webbplats samt 
Facebook/Instagram 

Jag samtycker till 
publicering 
enbart på 

skolans/förskolans 
lärplattform  
(f n Fronter) 

Jag motsätter mig 
all webbpublicering 

Foto/video/ljud där mitt barn är med i grupp    

Foto/video/ljud där enbart mitt barn är med    

Foto/video/ljud med mitt barns 
alster/elevarbeten 

   

 
Ovanstående samtycke gäller läsårsvis (hösttermins start till nästa hösttermins start). Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke 

och då får ingen ny publicering ske. Du kan även framföra önskemål om att det material som tidigare publicerats ska tas bort från 

kommunens informationskanaler. 

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 15 år behövs inte vårdnadshavares samtycke utan det är tillräckligt med ungdomens 

eget godkännande. 

 
…………… ……………………………………… …………… ……………………………………… 

Datum Vårdnadshavare 1 Datum Vårdnadshavare 2 

 

…………… …………………………………………………… 

Datum Ungdom (från 13 års ålder) 

Barnets/elevens namn Personnummer 

Förskola/skola Avdelning/klass 

 

Lämna blanketten till din förskola/skola. 

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (PuL SFS nr 1998:204). 

Bildningsnämnden i Hammarö kommun ansvarar för behandlingen av personuppgifter för elevadministration och administration inom barnomsorgen. De 

personuppgifter som du har lämnat kommer att användas i Hammarö kommuns administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet 

samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa 

än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att en 

gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlats eller ej. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras 

eller utplånas. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggning av ärendet. Information lämnas av 

Hammarö kommun, 7. Bildningsförvaltningen, 663 21 Skoghall, 054-515000, bin@hammaro.se. 
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