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Samtycke till publicering av foto och video
med Älvkarleby kommun som avsändare

Vårdnadshavares medgivande

Datum Barnets namn

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnförtydligande vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Namnförtydligande vårdnadshavare 2

Jag är ensam vårdnadshavare

JA foto och film på mitt barn får publiceras på kommunens webbplatser och appar.

JA foto och film på mitt barn får publiceras i sociala medier.

JA foto på mitt barn får publiceras i trycksaker som produceras av Älvkarleby kommun.

NEJ foto på mitt barn får inte publiceras.

Användning av bilder och videoupptagningar
Älvkarleby kommun informerar om olika verksamheter i digitala och sociala medier. För att komplettera texterna 
och berika innehållet används både bilder och filmer från arbetsplatser och skolor.
Personnamn publiceras aldrig, men det noteras internt vilka personer som syns på bilder och filmer. 
Personuppgifter behandlas alltid med försiktighet så att kommunen inte medverkar till att röja skyddade identiteter.

Behandling av personuppgifter
Digital fotohantering och publicering av foton och filmer regleras i personuppgiftslagen (PUL). 
Syftet med lagen är att skydda varje enskild persons integritet.  
För barn och unga krävs alltid vårdnads havarens tillstånd för att publicera bilder. 

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke. Kontakta kommunens medborgarservice om du inte längre vill att ditt 
barn medverkar på bilder som publiceras. 

Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad begära besked om vilka personuppgifter som behandlas    hos 
oss. Skicka din skriftliga och undertecknade begäran till:

Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR

Meddela oss om du upptäcker felbehandlade uppgifter, så att de omgående kan rättas till.

Privat användning
Älvkarleby kommun ansvarar inte för hur privatpersoner använder bilder på personer i vår verksamhet. 
Du som vill publicera en bild eller film privat bör alltid se till att de som syns godkänner publiceringen.

Har du frågor om kommunens hantering av personuppgifter?
Välkommen att kontakta medborgarservice
e-post: medborgarservice@alvkarleby.se 
telefon: 026-830 00

Har du frågor om bildhantering?
Kontakta centralredaktionen via e-post: manus@alvkarleby.seÄ
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Samtycke till publicering av foto och video
med Älvkarleby kommun som avsändare

Vuxens medgivande av publicering (anställda och berörda personer) 

JA foto och film på mig får publiceras på kommunens webbplatser och appar.

JA foto och film på mig får publiceras i sociala medier.

JA foto på mig får publiceras i trycksaker som produceras av Älvkarleby kommun.

NEJ foto och film på mig får inte publiceras.

Användning av bilder och videoupptagningar
Älvkarleby kommun informerar om olika verksamheter i digitala och sociala medier. För att komplettera texterna 
och berika innehållet används både bilder och filmer från arbetsplatser och skolor.
Personnamn publiceras aldrig, men det noteras internt vilka personer som syns på bilder och filmer. 
Personuppgifter behandlas alltid med försiktighet så att kommunen inte medverkar till att röja skyddade identiteter.

Behandling av personuppgifter
Digital fotohantering och publicering av foton och filmer regleras i personuppgiftslagen (PUL). 
Syftet med lagen är att skydda varje enskild persons integritet.  
För barn och unga krävs alltid vårdnads havarens tillstånd för att publicera bilder. 

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke. Kontakta kommunens medborgarservice om du inte längre vill  
medverka på bilder som publiceras. 

Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad begära besked om vilka personuppgifter som behandlas    hos 
oss. Skicka din skriftliga och undertecknade begäran till:

Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR

Meddela oss om du upptäcker felbehandlade uppgifter, så att de omgående kan rättas till.

Privat användning
Älvkarleby kommun ansvarar inte för hur privatpersoner använder bilder på personer i vår verksamhet. 
Du som vill publicera en bild eller film privat bör alltid se till att de som syns godkänner publiceringen.

Har du frågor om kommunens hantering av personuppgifter?
Välkommen att kontakta medborgarservice
e-post: medborgarservice@alvkarleby.se 
telefon: 026-830 00

Har du frågor om bildhantering?
Kontakta centralredaktionen via e-post: manus@alvkarleby.seÄ
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Datum

Namnteckning

Namnförtydligande 
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