
    
 
 
 
 
 

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen artikel 6.1 a (minderårig) 
 
Samtycke om användning av bild/rörliga bilder/ljudupptagning 
Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder/ljudupptagning, 
som jag förekommer i under förskoletiden, låg- mellan- respektive högstadiet, får användas för 
publicering i Ystads kommuns informationskanaler: webbplats, sociala medier samt övrigt 
material (broschyrer, annonser, rapporter, utställningsskärmar och liknande). Efter avslutad 
förskola/stadie raderas mina personuppgifter i dessa sammanhang. 
 
Bild/film/ljud kommer endast att användas där Ystads kommun står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. Bilderna/filmerna/ljudupptagningarna kommer att lagras i Ystads kommuns 
mediearkiv. 
 
Ändamålet med användning av bilder/rörliga bilder/ljudinspelning  
Ystads kommun informerar om sina verksamheter i olika analoga och digitala medier. För att 
komplettera texterna och berika innehållet, används både bilder och filmer från arbetsplatser och 
skolor. Personnamn publiceras aldrig, men det noteras internt vilka personer som syns på bilder 
och filmer. Personuppgifter behandlas alltid med försiktighet så att Ystads kommun inte 
medverkar till att röja skyddade identiteter.  
 
Privat användning  
Ystads kommun ansvarar inte för hur privatpersoner använder bilder/filmer/ljudupptagningar på 
personer i våra verksamheter.   
 
Har du frågor om bildhantering?  
Läs mer på vår webbplats www.ystad.se om hur vi hanterar bilder eller kontakta vår 
kommunjurist Henrik Nandra på henrik.nandra@ystad.se.  
 
Behandling av personuppgifter  
Digital fotohantering och publicering av foton och filmer regleras i dataskyddsförordningen.  
Syftet med lagen är att skydda varje enskild persons integritet. För barn och unga under 16 år 
krävs alltid vårdnadshavarens tillstånd för att publicera bilder.  
 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges under ”Samtycke om 
användning av bild” ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av 
personuppgifter som behandlas är enbart de som anges i stycket ovan om samtycke.  
 
Personuppgiftsansvarig är Ystads kommun (organisationsnummer 212000-1181). Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på kommunen@ystad.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, vid ett tillfälle få besked om uppgifter 
behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. För 



    
 
 
 
 
 
ytterligare kopior kan vi ta ut en avgift. Du har också rätt att begära ändring och radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling. 
Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar. 
 
Du har rätt att återkalla samtycket å ditt barns vägnar. Detta påverkar inte lagligheten av tidigare 
behandling av dina personuppgifter som är grundade på ditt samtycke innan det återkallades. 
 
 

      
  Jag samtycker inte till att Ystads kommun behandlar personuppgifter enligt ovanstående: 
 
  Jag samtycker till att Ystads kommun behandlar personuppgifter enligt ovanstående: 
 

Barnets namn  
 
 
Ort och datum  
 
 
Underskrift (ena vårdnadshavaren)  
 
 

Underskrift (andra vårdnadshavaren)  

Namnförtydligande  
 
 

Namnförtydligande  

 
 Samtycket är inhämtat av: 
 

Förvaltning/bolag  
 
 

Namn  

 
 


