
 

 

 
 

 

Samtycke om användning av bild 
Undertecknade vårdnadshavare samtycker här med att namngiven elevs personuppgifter i form av 
bilder, som tas under vistelsetiden i fritids, förskola, skola och gymnasium får användas för 
publicering i de sociala nätverken och kanaler som verksamheten och dess personal använder, som 
bloggar och instagram samt verksamhetens webbplats och Nynäshamns kommun hemsida. Bilderna 
kommer inte användas i kommersiellt syfte.  

Bilder tas enligt följande kriterier: 

- Visar aldrig direkta ansiktsbilder där ansiktet avspeglas framifrån och kan identifieras 
- Bilderna kan avspegla hela kroppen – som händer, fötter, ben, huvud, öra, nästipp och kind 

samt del av ansikte, men aldrig direkta ansiktsbilder. 
- Bilderna kan exempelvis tas från: 

o sidan där eventuellt öra, kind och nästipp kan synas  
o ovanifrån, där ovan delen av huvudet kan synas 
o bakifrån och framifrån 

- Bilder kan tas med svag skärpa för att avidentifiera avspeglingen 

Här med samtycker jag som vårdnadshavare användning av bild för namngiven elev: 
☐ Ja 
☐ Nej 
 

 

 

 

Elevuppgifter (från det år eleven fyller 13 år krävs underskrift från eleven) 
Namn Skola och klass 

  
Ort och Datum 

 
Underskrift 

 
  

Vårdnadshavare  
Namn Telefon mobil/hem/arbete 

  
Ort och Datum 

 
Underskrift 

 
 

 

 

 

Vårdnadshavare  
Namn Telefon mobil/hem/arbete 

  
Ort och Datum 

 
Underskrift 

 



 
 2(2) 
  
  
 

 

Information gällande personuppgiftsbehandling  
Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13.  
Respektive verksamhet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.  

Kontaktuppgifter till kommunen för vidarekoppling är:  
Nynäshamns Kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stadshusplatsen 1 
149 81 Nynäshamn 

tel. 08-520 680 00  
kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se  

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. 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, vid ett tillfälle erhålla besked om 
huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under 
behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå.  

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, 3./ Du har rätt att återkalla samtycket/Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen 
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