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Generell samtyckesblankett för  
Varbergs kommuns externa kanaler 

 

 

 

 

 

 

För att förskolan, skolan eller Varbergs kommun ska få publicera bild och film på ditt barn i 

externa kanaler måste du som vårdnadshavare lämna ditt samtycke till det. Exempel på externa 

digitala kanaler är Varberg.se och Pedagog Varberg. Det kan även handla om att en bild eller film 

på ditt barn ska användas i tryckt material eller på en film som kommuniceras i externa kanaler. 

Vilka digitala kanaler det gäller ska framgå tydligt i informationen nedan. 

 

Varbergs kommuns publicering av bild och film 

Ditt samtycke gäller endast Varbergs kommuns publicering av bild och film. När andra företag eller 

organisationer vill fota eller filma barn och elever för publicering på sin webbplats eller i sociala 

medier måste de själva inhämta ett samtycke från vårdnadshavarna. Media behöver inte inhämta 

ett skriftligt samtycke från dig som vårdnadshavare för publicering av bild och film på ditt barn, 

istället ska du få information från skolan innan ditt barn eventuellt medverkar i media så att du 

kan ta ställning till om ditt barn ska vara med eller inte.  

 

Förskole- och grundskolenämnden är ansvariga för behandlingen av personuppgifter 

Förskole- och grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av de 

personuppgifter du samtycker till via denna blankett. Har du frågor kring hur dina personuppgifter 

hanteras är du välkommen att kontakta förskole- och grundskolenämnden via e-post 

fgn@varberg.se. Information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på 

www.varberg.se/personuppgifter. 

 

Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta förskolan/skolan. 

 

Personuppgifter barn/elev 
För- och efternamn 

 
Förskola/skola 

 
Avdelning/klass 

 

Aktivitet – fylls i av ansvarig på Varbergs kommun 
Aktivitet som ditt barn kommer att delta vid 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteten äger rum - datum samt plats 

 
 
Följande externa kanaler kommer foto/film på ditt barn att publiceras i 

 
 
 
Så här länge kommer bild/film att vara publicerad 
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Samtycke till publicering av fotografi och film 

 
     Ja, jag/vi samtycker till att Varbergs kommun publicerar bild och film av mitt/vårt barn i 
externa kanaler i samband med aktivitet som beskrivs ovan.  
 
     Nej, jag/vi samtycker inte till att Varbergs kommun publicerar bild och film av mitt/vårt barn i 

externa kanaler i samband med aktivitet som beskrivs ovan.  

 

 
Underskrift vårdnadshavare 

Ort och datum 

 
Underskrift vårdnadshavare 1 

 
Namnförtydligande vårdnadshavare 1 

Ort och datum 

 
Underskrift vårdnadshavare 2 

 
Namnförtydligande vårdnadshavare 2 
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