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SAMTYCKE TILL PUBLICERING AV FOTO OCH RÖRLIG BILD 

Jag samtycker härmed till att mitt barns personuppgifter i form av foton och rörlig bild som tas i skola, förskola och 

fritidssammanhang, får behandlas av Ramlösa Friskola inom Ramlösa Friskola (den personuppgiftsansvarige) samt att 

sekretessen enligt 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bryts, vilket innebär att uppgifter om mitt barns 

personliga förhållanden, i form av foton och rörlig bild, får publiceras i syfte att marknadsföra och informera om Ramlösa 

Friskolas verksamhet till befintliga såväl som nya elever, vårdnadshavare, anhöriga och personal samt externa intressenter 

av Ramlösa Friskola på följande kanaler: 

- Ramlösa Friskolas webbsida (www.ramlosafriskola.se);

- Läroplattforms portal (https://www.infomentor.se/); 

- Broschyr
- Presentationer (som visas på skolinformationsmöten i anslutning till skolvalet).

Den rättsliga grunden för behandlingen är ert samtycke och gäller från den dag ni skriver under denna blankett tills den dag 

ni återkallar ert samtycke. Återkalla samtycket kan ni göra när som helst genom att kontakta 

(dataskydd@ramlosafriskola.se ). Publicering av foton och rörlig bild sker endast med ert samtycke och när samtycke inte 

längre finns får Ramlösa Friskola endast lagra uppgifterna i enlighet med vid var tid gällande gallringsråd från Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) samt Riksarkivet. Gallringsråd från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Riksarkivet.

Ramlösa Friskola AB behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU/EES, detta är dock inte alltid möjligt. Detta 

är fallet om Ramlösa Friskola AB delar personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som har antingen själv eller genom 

en underleverantör är etablerad i ett land utanför EU/EES. Ramlösa Friskola AB, vidtar i egenskap av personuppgiftsansvarig 

alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter motsvarar det 

inom EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån exempelvis genom att överföring av 

personuppgifter endast sker till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller genom 

användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder såsom ”Privacy Shield” och andra avtalslösningar för dataöverföring 

som antagits av EU-kommissionen. Personuppgifter kommer endast att delas med följande tredje parter: IT-leverantörer 

som dels sköter förvaltning inom IT, dels tillhandahåller en läroplattform. En bildbyrå kan komma att anlitas för publicering 

av foto och rörlig bild på webbsida eller broschyr.  

Ni har rätt, att genom ett registerutdrag, få veta vilka personuppgifter som vi behandlar avseende ert barn. Ni har även rätt 

att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, att behandlingen av ert barns personuppgifter begränsas eller att ni 

invänder mot behandlingen helt, få ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade till en annan 

aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det ovan nämnda eller om ni inte skulle vara nöjda med Ramlösa 

Friskolas hantering av personuppgifter, kontakta oss på (dataskydd@ramlosafriskola.se ). Ni har rätt att inkomma med 

klagomål avseende Ramlösa Friskolas hantering av personuppgifter till Datainspektionen.  

För mer information om behandling av personuppgifter, se Information om Ramlösa Friskolas hantering av personuppgifter, 

som ni finner på ramlosafriskola.se.

NEJ, jag samtycker inte till att Ramlösa Friskola får behandla angivna personuppgifter enligt ovanstående ändamål. 

JA, jag samtycker till att Ramlösa Friskola får behandla angivna personuppgifter enligt ovanstående ändamål. 

Barnets namn Ort och datum 

______________________________________ _______________________________________  

Underskrift vårdnadshavare         Namnförtydligande vårdnadshavare 

_______________________________________ _______________________________________  

Underskrift vårdnadshavare      Namnförtydligande vårdnadshavare 

_______________________________________  _______________________________________   
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