Samtycke om publicering av bild, film, ljud och namn
läsåret 2021-2022
Användning och syfte
Vasagymnasiet arbetar aktivt med att i informationssyfte visa vår verksamhet och
de lärprocesser som bedrivs på Vasagymnasiet. Därför vill vi använda bilder, film
och ljud direkt från verksamheten och behöver ditt samtycke för att kunna göra
det.
Bilderna kommer endast att användas där Vasagymnasiet och/eller Arboga
kommun står som avsändare på webbplatser, sociala medier samt i tryckt material.
Materialet kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Bilderna lagras i
kommunens bildarkiv.
Blanketten lämnas till och sparas under giltighetstiden hos bibliotekarien på
Vasagymnasiet.
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke under läsåret. Tänk på att ett
återkallande av ditt samtycke inte påverkar bilder/filmer/ljud som publicerats
innan samtycket återkallades. Det betyder att beslutet gäller framåt i tiden och inte
det som redan publicerats. Du kontaktar bibliotekarien på Vasagymnasiet via
telefon 0589-873 20 om du vill ta tillbaka ditt samtycke.

Ja, jag samtycker till att personuppgifter i form av bilder,
rörliga bilder, ljud och namn där jag förekommer får användas
för publicering enligt ovan.
☐

Nej, jag samtycker inte. Jag vill inte att bilder, rörliga
bilder, ljud och namn på mig publiceras enligt ovan.
☐
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Information och tillgång till personuppgifter enligt artikel 13 i GDPR.
Arboga kommuns barn- och utbildningsnämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter enligt ovan.
Du kan kontakta Arboga kommuns dataskyddsombud på adress arboga.kommun@arboga.se om du
har frågor.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan.
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen.
Du har enligt artikel 15 dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle erhålla besked om
huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under
behandling. För ytterligare kopior kan avgift komma att utgå.
Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt
artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt
begära dataportabilitet enligt artikel 20. Observera att rätten till radering innehåller flera
begränsningar i artikel 17:3. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att lämna klagomål
till Integritetsskyddsmyndigheten. Deras adress är imy@imy.se
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