Gubbängsskolan

Samtycke

Samtycke enligt dataskyddsförordningen artikel 6
gällande för läsåret 20 18 /20 19
Skolan behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och Stockholms stads
integritetspolicy*. Det här är en blankett för samtycke till publicering av foton, filmer och
ljudupptagningar där ditt barn deltar. Skolans policy är att samtycke krävs om ett barn kan
identifieras på bild eller genom rösten. Du som är vårdnadshavare avgör om du samtycker till att
bild och ljud används av skolan.
Detta material kan också komma att användas inom utbildningsförvaltningens egna webbplats
Pedagog Stockholm och i personaltidningen LÄRA. Samtycket gäller för innevarande läsår och kan
när som helst återtas. Återtagandet träder i kraft det datum det registreras hos skolan.
Skolan fotograferar eller filmar barnen i olika situationer, t.ex. utflykter, uppträdanden, skolavslutningar och redovisningar i olika ämnen. Resultatet används i undervisningen eller som dokumentationsmetod samt i marknadsföringsmaterial för skolan samt på skolans egna webbplats. I de
fall material används inom utbildningsförvaltningens webbplats Pedagog Stockholm och i personaltidningen LÄRA är det för att visa på inspirerande goda exempel från verksamheterna.
Fotografierna och filmerna förvaras av skolan eller av centrala utbildningsförvaltningen och är
allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få se dem. Det innebär dock inte att
begäran godkänns med automatik. Innan någonting lämnas ut görs en sekretessprövning av skolan.
För att återta lämnat samtycke ska du kontakta skolan. Observera dock att ett återkallande av ditt
samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
Samtycke
Jag samtycker till publicering i skolan för ovanstående syfte.
Jag samtycker till publicering på webbplatsen Pedagog Stockholm för ovanstående ändamål.
Jag samtycker till publicering i personaltidningen LÄRA för ovanstående ändamål.
Jag samtycker inte till ovanstående publicering.
Blanketten ska lämnas till skolan.
Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under.
Barnets namn

Klassbeteckning

Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Finns publicerad på Stockholms stads webbplats; stockholm.se
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