Samtycke till publicering av bilder och
filmer för barn och unga under 16 år

Publicering av bilder och filmer på barn eller unga under 16 år
Information till vårdnadshavare
Nya medier och digital teknik finns som en naturlig del i vår vardag. I vår verksamhet
använder vi ibland datorer och digitalkamera. Barnen/eleverna jobbar med ny
informationsteknik både för att lära själva och tillsammans med andra, för att berätta
och redovisa samt för att dokumentera och informera.
Vi har som många andra en webbplats på Internet, som kan nås av alla. Här beskriver
och visar vi upp en del av det som händer i verksamheten. Det finns faktauppgifter, och
vi berättar om aktiviteter och liknande. För att visa vad vi håller på med och hur det ser ut
hos oss använder vi ibland bilder där våra barn finns med.
Vi har i uppdrag att sprida information om verksamheten. Det gör vi förutom via webben
också i form av presentationsbroschyrer och annan tryckt information.
Bilderna används vanligtvis i den aktuella skolans information på webbplats eller i
verksamhetsberättelser eller liknande. Vissa bilder kan också användas i
informationsmaterial för andra delar av Västerås stads verksamhet, på www.vasteras.se.
Bilder är färskvara och alla bilder sparas som längst i tre år och tas därefter bort.
Hur bilder och andra uppgifter om ditt barn får hanteras bestäms bland annat i
Personuppgiftslagen, PuL. Mer information finns att läsa på www.datainspektionen.se
För bilder på barn och unga under 16 år krävs samtycke innan bilderna publiceras.
Ett samtycke kan när som helst tas tillbaka. Därför behöver vi veta vad som gäller för ditt
barn. Fyll i bifogad blankett och se till att den lämnas till oss.
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Västerås stad, Servicepartner

JA, mitt barn får synas på bilder som kan publiceras på webbplats och i informationsblad och trycksaker,
för skolan, verksamheten och Västerås stad i övrigt. Bilderna sparas bara så länge barnet är aktuellt
i skolan eller verksamheten och som längst i tre år. Ett samtycke kan när som helst återkallas.
NEJ, mitt barn får inte synas på bilder som kan publiceras på webbplats och i informationsblad och
trycksaker för skolan, verksamheten och Västerås stad i övrigt.
Namn på förskola/skola/verksamhet
Barnets namn

Födelsedatum

Underskrift – Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Stadsledningskontoret
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se

