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Samtycke till publicering av bilder, filmer och ljud 
 
Vi behöver samtycke för att, utöver vår pedagogiska dokumentation, kunna publicera 
personuppgifter så som bilder, filmer och ljud i Värnamo kommuns olika kanaler; webbplats, 
tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt) samt sociala medier.  
 
Vi använder bild, film och ljud för att på ett bra och tydligt sätt visa den verksamhet och de 
lärprocesser som bedrivs i Kulturskolan. Det kan handla om aktiviteter som elever deltagit i 
eller dokument som beskriver verksamheten.  
 
Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden 
kontaktcenter@varnamo.se 

Samtycket gäller under hela studietiden på Kulturskolan. 
 
Du har rätt att när som helst ta tillbaka samtycket. Detta görs genom att kontakta 

kontaktcenter@varnamo.se eller via Värnamo kommuns e-tjänster på varnamo.se 

Observera dock att ett återkallande av samtycket endast gäller från och med det datum det 

återkallades. Det gäller ej bakåt i tiden. 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas eller 

för att återkalla samtycket, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av 

personuppgifter. Detta ansöker du om via en e-tjänst på varnamo.se 

Du har rätt att kontakta Värnamo Kommuns dataskyddsombud: 

Niclas Nordström 

niclas.nordstrom@qnister.com 

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att 

vi behandlar personuppgifterna på ett felaktigt sätt. 

Vi behöver få in blanketten med underskrift omgående.  

Du kan lämna den till din lärare eller till Kulturskolans expedition.  

Du kan även skanna in den och skicka på e-post till: adan.brown@edu.varnamo.se 

 

 

Adan Brown 

Verksamhetsledare Värnamo Kulturskola 
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Samtycke till bild, film och ljudpublicering i Värnamo kommun 

Elevens namn Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) 

Skola/förskola Klass 

 

 

 

Samtycke till att medverka på bild, film och ljud:  

 

JA NEJ 

1. i tryckt och digital media som publiceras av Värnamo kommun (till 

exempel webbplatser, foldrar och digitala fotoramar). 

 

2. i sociala medier och på externa webbplatser som sparar data 

utanför EU/ESS. T ex. Facebook, YouTube och Instagram. 

 

3. Jag tillåter att för- och efternamn får användas i anslutning till 

publicering enligt punkterna 1 och 2 ovan. 

 

 

Underskrift samtliga vårdnadshavare (behövs för elev under 16 år).  
 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Datum 
 

Namnförtydligande Datum  Namnförtydligande 
 
 

Underskrift 
 

Underskrift 

 

Underskrift elev över 16 år (behöver ej vårdnadshavares underskrift) 

Datum 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
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