
1(1) 

Bildningsförvaltningen

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I HAMMARÖ KOMMUN

Medgivande gällande hantering av personuppgifter såsom fotografier 

och inspelat material på Internet och i andra informationssammanhang. 

Bakgrund: Enligt personuppgiftslagen (1998:204) krävs i många sammanhang samtycke 
för att publicera/behandla personuppgifter om dig och ditt barn, bland annat vid 
publicering på Internet. Syftet är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks. 

Ändamål: Att beskriva och informera om bildningsförvaltningens verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig: Bildningsnämnden i Hammarö kommun ansvarar för 
behandling av personuppgifter för administration inom barnomsorg och skola. 

Personuppgiftsombud: Upptäcker du att någon uppgift är felaktig, exempelvis att ditt 
namn är felstavat, eller önskar mer information om personuppgifter är du välkommen att 
kontakta bildningsförvaltningens personuppgiftsombud på telefonnummer 054-51 50 00. 

Publiceringsplats: Uppgifterna kan komma att publiceras på Hammarö kommuns 
webbplats www.hammaro.se (tillgänglig för allmänheten), Insidan (kommunens intranät 
enbart tillgängligt för medarbetare), fronter (via inloggning), samt tryckt material.  

Personuppgifter: Bilder, för- och efternamn, förskola/skola/arbetsplats och ort. 

Giltighetstid och rättigheter: Detta medgivande upphör att gälla när uppgiftslämnaren 
så önskar. Detta ska meddelas bildningsförvaltningens personuppgiftsombud. Du har 
enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka 
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Begäran ska vara 
undertecknad till Hammarö kommun, 7. Bildningsförvaltningen, 663 21 Skoghall. Du har 
också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter. 

Ange här om detta godkännande enbart gäller en/flera specifika förekomster: 

Bildsituation: 

Trycksak/webbsida/inspelning: 

Jag samtycker till att bildningsnämnden behandlar personuppgifter om mig/mitt 
barn enligt ovanstående. För elever/barn under 18 år krävs målsmans underskrift. 

Personen som godkännandet omfattar (namn) Personens underskrift (för person över 18 år) 

Målsmans underskrift (för person under 18 år) Målsmans underskrift (för person under 18 år) 

Ort och datum Födelsedatum ååmmdd (för person det omfattar) 
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