Anmälningsblankett

Personuppgifter
Elevens namn

Födelsedata

Adress

Ort

Skola

Klass

Ämnesval (vid fler än ett val av kurs, var god ange prioritet med siffror 1, 2 och 3)
Bild & Form
Teater
Dans (start hösten 2019)

Övriga upplysningar som Kulturskolan bör känna till (funktionsvariation eller annat)

Underskrift
Jag har fyllt i Samtycke till hantering av personuppgifter – bild och film på sidan 2.
Vårdnadshavarens/betalningsansvarig, namn
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer/mobilnummer

Blanketten skickas till:
Gullspångs kommun
Kulturskolan
Box 80
558 22 Hova
eller via e-post: info@gullspang.se
Ansökningsdatum gäller som köplats.

Gullspångs kommun
Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Telefon 0506-360 00
E-post: info@gullspang.se

Organisationsnummer
212000-1637

Samtycke till hantering av personuppgifter – bild och film
På Kulturskolan i Gullspångs kommun hanteras bilder och film på eleverna i
syfte att dokumentera utvecklingen, användas i verksamheten och för att visa
allmänheten vad som händer på Kulturskolan. Kulturskolan kommer att få ett
Instagram- och Facebookkonto som heter ”Kulturskolan Regnbågen”.
Enligt regler om hantering av personuppgifter och om dataskydd får vi inte registrera dessa
personuppgifter utan ditt medgivande och genom att du skriver under godkänner du att vi
lagrar dina uppgifter. Alla uppgifter behandlas enligt de lagar och regler som gäller för
hantering av personuppgifter och om dataskydd. I det fallet att samtycke inte ges kommer
eleverna inte att fotograferas eller filmas.
Jag intygar härvid att jag tagit del av informationen om hantering av personuppgifter och dataskydd
som finns på baksidan av denna blankett.
Jag samtycker till att kulturskolan får ta bilder och filmer på mitt barn och lagra dessa bilder och filmer
i syfte att dokumentera utveckling.
Jag samtycker till att kulturskolan får publicera bilder på Instagram-kontot samt kommunens hemsida
i marknadsföringssyfte.

Jag har tagit del av ovanstående information och lämnar mitt samtycke till att mitt
barn/mina barns personuppgifter behandlas i ovan angivet syfte. Jag är informerad om
att behandling av personuppgifter kommer att ske, samt att deltagandet är frivilligt och
att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke.
Elevens namn

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Datum

Underskrift

Underskrift

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (Artikel
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679)










Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Barn-, utbildning-, och
kulturnämnden.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att lagra och hantera bilder och film på
barnen i syfte att dokumentera den pedagogiska utvecklingen, användas i verksamheten, för att
visa föräldrarna vad som händer på förskolan och för att i samband med att barnen slutar få med
sig bilder från sin tid vid förskolan. Behandlingen grundar sig på samtycke från den registrerade.
Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är barnen själva, vårdnadshavare som
har barn på förskolan, personal på förskolan,
Då förskoleverksamhet är verksamhet som faller in under skollagen kan även skyldighet att lämna
ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i
det enskilda fallet.
Personuppgifterna lagras fram till dess att barnen slutar på förskolan. Ett mindre urval av bilder
sparas utan gallringsfrist i syfte att dokumentera verksamhet dessa bilder anonymiseras i det fall
det förekommer barn på dem.
Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av
personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i
övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.
Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt föra över
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten
av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.



Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

