Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Förskoleavdelningen

Intyg/samtycke
Förskola/avdelning: __________________________________________________
Intyget/samtycket gäller:
Barnets namn: ____________________________________________________________________
Födelsedatum: ____________________________________________________________________
Vårdnadshavare underskrift: __________________________________________________________
Ort, datum: ______________________________________________________________________
Bad

Härmed intygas att mitt/mina barn har tillåtelse att följa med på badutflykter som anordnas av förskolan.
JA

NEJ

Buss

Härmed intygas att mitt/mina barn har tillåtelse - om förskolans personal bedömer det vara lämpligt
för att klara transporterna att färdas med buss och tåg.
JA

NEJ

Fotografering och videofilmning

Härmed intygas att mitt/mina barn får videofilmas och fotograferas på förskolan. Film och fotografier används i
verksamheten för att följa och dokumentera barnens utveckling och lärande i portfolioarbetet, för att beskriva
verksamheten och vid utvecklingsarbeten. Materialet kommer endast att användas för dessa ändamål.
JA

NEJ

På baksidan av intyget/samtycket finns information till vårdnadshavare.
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212000–2106

Information till vårdnadshavare
Nya medier och digital teknik finns som en naturlig del i vår vardag. I vår verksamhet använder vi ibland datorer och
digitalkamera.
Barnen/eleverna jobbar med ny informationsteknik både för att lära själva och tillsammans med andra, för att berätta och
redovisa samt för att dokumentera och informera.
Vi har som många andra en webbplats på Internet, som kan nås av alla. Här beskriver och visar vi upp en del av det som
händer i verksamheten. Det finns faktauppgifter, och vi berättar om aktiviteter och liknande. För att visa vad vi håller på
med och hur det ser ut hos oss använder vi ibland bilder där våra barn finns med. Vi har i uppdrag att sprida information
om verksamheten. Det gör vi förutom via webben också i våra sociala medier facebook.com/fagerstakommun samt
twitter @fagerstakommun och i form av presentationsbroschyrer och annan tryckt information.
Bilderna används vanligtvis i den aktuella förskolans information på webbplats eller i verksamhetsberättelser eller liknande.
Vissa bilder kan också användas i informationsmaterial för andra delar av Fagersta kommuns verksamhet, på www.fagersta.se
eller i våra sociala medier Bilder är färskvara och alla bilder sparas som längst i tre år och tas därefter bort.
Hur bilder och andra uppgifter om ditt barn får hanteras bestäms bland annat i Personuppgiftslagen, PuL.
För bilder på barn och unga under 16 år krävs samtycke innan bilderna publiceras.
Ett samtycke kan när som helst tas tillbaka. Därför behöver vi veta vad som gäller för ditt barn.
Fyll i bifogad blankett och se till att den lämnas till oss.

Information om behandlingen av personuppgifter

Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna säkerhetsställa ert barns trygghet i förskolan. Vi
behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.
Personuppgifter samlas in från Skatteverket i samband med underskrift. De uppgifter om dig som vi behandlar är, förnamn,
efternamn, samt ert barns förnamn, efternamn, personnummer i de fall ni gör en ansökan i egenskap av vårdnadshavare.
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom autentisering och kryptering.
Dina personuppgifter sparas i ett år. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har
behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos kommunen.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.
Personuppgiftsansvariga myndigheter:
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Utbildnings- och fritidsnämnden samt Överförmyndarnämnden.
Dataskyddsombud:DSO@fagersta.se
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