Ljusfalls friskola

Samtycke till publicering
Vi
på
Ljusfalls
friskola
följer
de
grundläggande
principerna
om
personuppgiftsbehandlingslagen. Enligt Datainspektionen så rekommenderas att
skolan använder sig av samtycke för behandling av elevers uppgifter utanför skolans
ordinarie verksamhet. Såsom skolfoto och marknadsföring.
För att kunna lägga ut elevbilder, oftast gruppbilder, från Ljusfalls friskola på vår
hemsida via Internet, facebook, instagram, youtube eller tryckta tidningar bör därför
vårdnadshavare godkänna detta först.
Vi godkänner att vårt barn får visas på bild med synligt ansikte i samtliga forum
(Hemsida, facebook, instagram, tryckt tidning).
Vi godkänner att vårt barn får visas på bild utan synligt ansikte i samtliga forum
(Hemsida, facebook, instagram, tryckt tidning).
Vi godkänner att vårt barn får visas i bild eller/och rörlig bild
och tal via vår Youtubekanal
Youtubekanalen är skolans sätt att marknadsföra sig mer och kommer användas till största delen i
utsträckning med syfte att framhäva skolan och dess verksamhet. Det kan innebär att barnet antingen
ensamt, i ett sammanhang med andra filmklipp, eller i helklass kommer synas med ansikte samt i
vissa fall använda röst. T.ex intervjuer, skolsång, reklam inför aktiviteter e t c

Vi godkänner att vårt barn enbart får visas i dessa forum (skriv nedan):
_______________________________________ Med synligt ansikte
Utan synligt ansikte

Vi godkänner ej att vårt barn får visas i någon av ovanstående
forum (Hemsida, tidningar, facebook, instagram, youtube).

Vi godkänner att vårt barn får visas/deltaga på skolfotografering

Barnets namn kommer inte att publiceras.
Vid godkännande ovan så godkänner ni också att ert barn även efter avslutad skoltid
vid Ljusfalls friskola får finnas kvar i bilder och filmklipp för att fortsätta representera
skolan i marknadsförande syfte. Vid återkallning av detta följs ordningen för
återkallning av samtycke.

Ljusfalls friskola

Observera att båda vårdnadshavare måste skriva under för att detta tillstånd
ska gälla.

Barnets/barnens namn

Ort och datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Återkallning av samtycke:
Detta skriftliga samtycke gäller tills vidare. Du kan när som helst kontakta skolan
för att få tillgång till, begära rättelse eller återkalla ditt samtycke. Detta gör du skriftligt
via mejl: rektor@ljusfallsskola.se

