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Samtycke till och information om behandling av ditt barns
personuppgifter i samband med dokumentation i programvaran Pluttra
I verksamheten där ditt/dina barn går är daglig dokumentation av gruppen och det enskilda barnet en viktig del
för verksamheten och dess samverkan med hemmet. Pedagogerna synliggör verksamheten i enlighet med
verksamhetsplanen och förskolans styrdokument genom att lyfta fram positiva och glädjefyllda ögonblick och
delge pedagogiska reflektioner. Via Pluttra skickar vi även viktiga meddelanden samt delar avdelningskalendrar
med er vårdnadshavare.

Barnets namn

Personnummer

Förskola / Grupp

Förskolans huvudman

Namnteckning vårdnadshavare

Namnteckning vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum/Ort

Datum/Ort

Genom att skriva under och lämna denna blankett till förskolan samtycker jag till att förskolans huvudman
behandlar mitt barns personuppgifter enligt nedan:
Jag samtycker till dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn förekommer i fysisk form i
förskolans lokaler.
Jag samtycker inte till dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn förekommer i fysisk form i
förskolans lokaler.
Jag samtycker till att dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn finns med registreras i
programvaran Pluttra.
Jag samtycker inte till att dokumentation i form av text, foton och film där mitt barn finns med registreras i
programvaran Pluttra.
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Information om behandlingen
Förskolans huvudman är personuppgiftsansvarig för behandlingen. I den här texten kallas Förskolans huvudman
”Vi” och det berörda barnet för ”ditt barn”.
Vi kommer att behandla personuppgifterna för att göra det möjligt för förskolan att dokumentera
förskolegruppen genom text, bild och film för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska
kvalitetsarbetet som bedrivs för att utveckla och förbättra verksamheten.
De uppgifter som kommer att behandlas är text, bild och film där ditt barn avbildas eller omnämns och som
dokumenterats inom ramen för förskolans verksamhet, liksom uppgifter om ditt barns namn, personnummer,
adress, uppgifter om ditt barns vårdnadshavare, samt uppgifter du lämnar om ditt barn när du är i kontakt med
oss. Om du samtyckt till det ovan kommer ditt barns personuppgifter också att lagras i programvaran Pluttra och/
eller anslås fysiskt i förskolans lokaler.
Uppgifterna kommer, att behandlas hos oss till och med XXX månader efter det att ditt barn lämnat förskolans
verksamhet eller tills du återkallar ditt barns samtycke. Uppgifterna i form av bild och film i den allmänna
dokumentationen tillgängliggörs för andra barn på samma förskoleenhet samt dessa barns vårdnadshavare. I
barnets individuella dokumentation är det enbart du som vårdnadshavare samt vår personal som kan se
personuppgifterna.
Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter vi behandlar om ditt barn och tillgång till de uppgifter
vi registrerat genom att kontakta oss.
Anser du att någon uppgift om ditt barn är felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas. Kontakta oss i så
fall och berätta vilken uppgift du tycker är felaktig och berätta för oss varför den skall rättas.
Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att de personuppgifter vi
behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig eller om vi inte längre behöver spara eller
behandla uppgifterna.
Under den tid som vår behandling av dina personuppgifter sker kan du när som helst återkalla ditt samtycke
genom att kontakta oss. Om du då återkallar ditt samtycke kommer de personuppgifter vi registrerat om ditt barn
att raderas (rätten att bli bortglömd).
Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen,
som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.datainspektionen.se.
Våra kontaktuppgifter är [Huvudmannens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och epostadress].

