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Samtycke till publicering av namn, bild och film 

Varför behövs samtycke? 
Samtycke krävs vid intervju, filmning och fotografering där syftet är att att representera 
Stiernhööksgymnasiets verksamhet med namn och bild i tryckt eller digital form. Elev 
över 13 år kan själv skriva på samtycket. Det är helt frivilligt att vara med på 
Stiernhööksgymnasiets publicerade foton och filmer. 

Syftet med att publicera fotografier och videofilmer från 
verksamheten i trycksaker och på webben 
Skolan vill använda intervjuer, bilder och kortare filmer för att på ett bra sätt visa den 
verksamhet och de lärprocesser som bedrivs på Stiernhööksgymnasiet. För att göra det 
vill skolan använda material direkt från verksamheten. Det ger en bättre insyn i 
verksamheten och skapar ett intresse för elever att söka till Stiernhööksgymnasiet. 
Material från Stiernhööksgymnasiet används bara i kontext gymnasiet. 

• Publicering i digital form innebär att citat, bild och film får publiceras på 
gymnasiets webb och sociala medier. 

• Publicering i tryckt informationsmaterial innebär att citat och bild får publiceras i 
trycksaker, exempelvis i folder om programutbud. 

Intervju, fotografering och filmning kommer endast att ske av anställd personal samt 
fotograf som kommunen skrivit personuppgiftsbiträdesavtal med, exempelvis fotograf vid 
student eller skolkatalogsfotografering. Detta samtycke gäller inte för journalister som 
besöker gymnasiet. 

 
Dina rättigheter 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Rättviks kommun, se 
nedan. Tänk på att ett återkallande av ditt samtycke endast gäller framtida publiceringar. 
Skolan har ingen möjlighet att exempelvis återkalla redan tryckt material. 
Om du vill att tidigare publiceringar av bilder/filmer ska raderas (gäller ej kataloger) tar du 
kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 0248-70000 eller via e-post 
barn.utbildning@rattvik.se. 
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Jag samtycker till att Stiernhööksgymnasiet får publicera namn, 
bild eller film med mig: 

 
Datum____________________________________________ 
 
Underskrift_________________________________________ 
 
Namnförtydligande___________________________________ 
 
Klass______________________________________________ 

 
 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver vi spara och behandla personuppgifter om barn och elever för att 
uppfylla vårt uppdrag enligt skollagen och andra styrdokument. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning 
vid all behandling av personuppgifter. För mer information om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter se 
www.rattvik.se. Där kan du läsa om din rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som kommunen 
behandlar samt information om hur du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina eller ditt 
barns personuppgifter. Personuppgifter som behövs för att förskolan/skolan ska uppfylla lagkrav kan inte raderas. 
För mer information ta kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 0248-70000 eller 
dataskyddsombudet via e-post; dataskyddsombud@rattvik.se. 

 

 

På Stiernhööksgymnasiets webbplats och sociala medier ☐ Ja ☐ Nej 

I Stiernhööksgymnasiets trycksaker ☐ Ja ☐ Nej 
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