
1. Fotografering skolkatalog

Under hösten finns det möjlighet för samtliga elever att skolfotograferas.
I skolfotograferingen ingår klassfoto och skolkatalog.
Då personfotografier, namn och adress utgör personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(2016/679) krävs ditt/ert samtycke som vårdnadshavare för att ditt/ert barn ska få delta i
fotograferingen och för att behandling i form av registrering, lagring, bearbetning och
distribution av bilderna ska få ske.
Bilderna samt uppgifter om barnets och vårdnadshavarnas namn, barnets klass/avdelning
och skola kommer lagras digitalt av fotografen i 7 år och därefter raderas

2. Publicering av foton/filmer på hemsidan och i informationsmaterial

Ibland vill vi också använda fotografier eller filmer i informationsmaterial eller utbildningsmate-
rial om och för vår skola/förskola och gymnasium, i broschyrer, Instagram, Vimeo eller på skolans 
hemsida.
Om vi använder fotografier i informationsmaterial eller på hemsidan skriver vi aldrig ut namn på 
de barn som finns på bilderna –om vi inte särskilt bett om tillstånd till det.
Innan vi lägger ut foton/film på hemsidan vill vi ha tillåtelse från personen som finns på fotot/fil-
men.

När det gäller barn under 16 år är det vårdnadshavaren som ska ge sitt samtycke.
Samtycket gäller tills vidare eller tills återkallelse av samtycke begärs.

Har du frågor kring hur ovan angivna personuppgifter hanteras eller vill återkalla ditt 
samtycke kontaktar du kontoret på Örjanskolan - info@orjanskolan.se

Samtycke skolfotografering - publicering

3. Utskrift av klasslista vid tex. klassresa
Vid till exempel ut�ykter och resor behöver vi ibland skriva ut klasslistor för organisering.
Samtycket gäller så länge eleven är inskriven på skolan.
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Markera de alternativ du lämnar samtycke till nedan

• Samtycke till samtliga punkter

• 1 Samtycke fotografering för skolkatalog

• 2 Samtycke till publicering

• 3 Samtycke utskrift av klasslista

Namn och klass på den/dem samtycket gäller för:

1

2

3

4

Underskrift

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namförtydligande:

Namförtydligande:

Datum:

Datum:
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