Samtycke till publicering av
personuppgifter
Utbildningsförvaltningen

Samtycke till publicering av personuppgifter för elever
Linköpings skolor arbetar aktivt med att i informationssyfte berätta om verksamheten på våra enheter.
Det kan vara av stort värde att kunna presentera den egna verksamheten på Internet. Det är ett sätt
att utåt ge profil åt den egna verksamheten genom att t.ex visa olika aktiviteter eller elevarbeten.
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke från vårdnadshavare för publicering av personuppgifter,
som exempelvis namn och bild.
OBS! För elev mellan 15 och 17 år ska både elev och vårdnadshavare ge sitt godkännande. Vid
gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.
Samtycket kan när som helst återkallas.
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU
2016/679 (GDPR)
Personuppgifter som lämnas nedan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden (grund- och grundsärskola) / Bildningsnämnden (gymnasie- och gymnasiesärskolan) för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och ungdomsnämnden / Bildningsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag
eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden
/Bildningsnämnden enligt följande:
barnochungdomsnamnden@linkoping.se / bildningsnamnden@linkoping.se alt
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping
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Blankett för samtycke till publicering av personuppgifter
Samtycke inhämtas när eleven börjar på skolan samt vid varje läsårsstart.
Elevens namn

Klass

Skola

Var vänlig kryssa i nedan vad som gäller för ditt barn.
Jag samtycker till att bild får publiceras
på kommunens hemsida

Ja

Nej

i kommunens lärplattform (Fronter)

Ja

Nej

i kommunens användning av sociala medier

Ja

Nej

i tryckt informationsmaterial

Ja

Nej

i reportage i media

Ja

Nej

på kommunens hemsida

Ja

Nej

i kommunens användning av sociala medier

Ja

Nej

i tryckt informationsmaterial

Ja

Nej

i reportage i media

Ja

Nej

Jag samtycker till att namn får publiceras

Underskrift av vårdnadshavare
Datum

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift av elev över 15 år
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2

