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Vårdnadshavares samtycke till att medverka på bild, film och 
röstupptagning som kommer att spridas 

 
 
Förskolan behöver ditt samtycke för att visa bilder, filmer och röstupptagningar av ditt barn för allmänheten. Du 
som är vårdnadshavare avgör om du vill lämna ditt samtycke eller inte. Förskolan är skyldig att följa ditt önskemål. 
 
Användning: Spridningen innebär att bild, film och röstupptagning där ditt barn medverkar kommer att bli 
tillgänglig för allmänheten (tv-produktion, biograffilm och/eller internet). 
 
Ändamålet med denna personuppgiftsbehandling är att använda film med avbildade/inspelade personen i en 
filmproduktion beställd av Pedagogisk Inspiration Malmö stad. 
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta din förskola via e-post eller via post på adressen 
Förskoleförvaltningen i Malmö stad, 205 80 Malmö. Om du meddelar att du återkallar samtycket kommer förskolan 
så snabbt som möjligt att upphöra att behandla ditt barns och dina personuppgifter enligt detta dokument. 
Observera dock att förskolan inte kan påverka den spridning som redan har gjorts. 
 
Varför? 

• Inom förskolans verksamhet råder det stark sekretess för personuppgifter som gäller dig och ditt barn. 
Förskolan får därför inte berätta om, visa eller sprida bild eller film där ditt barn syns för någon utanför 
förskolans verksamhet utan att du har samtyckt till det. 

• Förskolan behöver även samtycke enligt dataskyddsförordningens regler om personuppgifter, se sida 2. 
 
 
Samtycke 
Jag samtycker till att bild, film och röstupptagning där mitt barn syns, hörs sprids på det sätt  � Ja � Nej 
som beskrivs ovan. 
 
Blanketten ska lämnas till förskolan. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under. 
 
 
_________________________       _________________________ 
Barnets namn                               Förskolans / Skolans namn 
 
_________________________       _________________________ 
Barnets födelseår        Avdelning eller grupp 
 
 
 
_________________________ 
Ort och datum 
 
_________________________       _________________________ 
Underskrift av vårdnadshavare 1       Underskrift av vårdnadshavare 2 
 
_________________________       _________________________ 
Namnförtydligande        Namnförtydligande 

  

Diarienummer 
[FSKF-] 



2 (2) 

 

Information om behandling av personuppgifter i förskola 
 
Personuppgiftsansvarig Förskolenämnden i Malmö stad 

Organisationsnummer: 212000-1124 
205 80 Malmö 
Telefon: 040–34 97 97 
E-post: forskola@malmo.se  
 

Dataskyddsombud Telefon: 040-34 10 57 
E-post: dataskyddsombud@malmo.se 
 

Typ av personuppgifter Bild/film där ditt barn medverkar och ditt samtycke till att 
Förskoleförvaltningen i Malmö stad behandlar 
bilden/filmen. 
 

Ändamålet med 
behandlingen 

För att bild och film får visas på det sätt som beskrivs på 
första sidan av detta formulär. 
 

Rättslig grund för behandling Ditt samtycke. 

Mottagare Detta medför att bilden eller filmen kommer att göras 
tillgängliga för användning och annan behandling även av 
andra än Malmö stad. Sådan behandling som andra än 
Malmö stad genomför faller utanför Malmö stads ansvar 
enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 
 

Lagringstid Malmö stad kommer att spara personuppgifter som 
omfattas av det här formuläret så länge bild/film på ditt 
barn används för ändamålet som beskrivs på första sidan i 
det här formuläret, eller till dess att du återkallar ditt 
samtycke. Malmö stad kan också i vissa fall bli skyldig att 
spara personuppgifterna enligt tillämplig 
arkiveringslagstiftning. 
 

 
Dina rättigheter 
Du har rätt att kontakta Malmö stad för att (1) få information om vilka uppgifter 
Malmö stad har om dig och (2) begära rättelse av dina uppgifter. Vidare, och under 
de förutsättningar som närmare anges i tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt 
att (3) begära radering av dina uppgifter, (4) begära en överföring av dina uppgifter 
(dataportabilitet), eller (5) begära att Malmö stad begränsar behandlingen av dina 
uppgifter.  
 
När Malmö stad behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt 
att när som helst återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till Malmö 
stad. 
 
Du har rätt att inge klagomål om Malmö stads behandling av dina personuppgifter 
genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 
 


