UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vilka uppgifter om skolelever kan en skola publicera på sin webbplats
utan samtycke från elever eller vårdnadshavare?
Datainspektionen svarar:
Vid publicering av bilder på barn bör man alltid vara försiktig. När det exempelvis
gäller skolelever rekommenderar Datainspektionen att man skaffar samtycke från
vårdnadshavarna (eller från barnets självt om det rör sig om äldre barn).
Uppgifter på Internet kan få stor spridning och en publicering kan ge stora
möjligheter att kartlägga barn och ungdomar i otillbörliga syften. Det finns inga
särskilda bestämmelser i personuppgiftslagen om från vilken ålder unga personer
själva kan samtycka till viss behandling, men Datainspektionen brukar ha 15 år
som tumregel. För yngre elever måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke innan
uppgifter publiceras.
Utbildningsförvaltningens rekommendationer:
För att vara säkra på att vi inte kränker något barn/elev ska
vårdnadshavare/myndig elev skriva under en PUL-blankett att vi får publicera
bilden/filmen. Vårdnadshavare ska skriva under för alla barn under 18 år.
Läs mer om PUL på datainspektionen.se
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Samtycke enligt personuppgiftslagen §25 (PuL)
Det här är en blankett för samtycke eller ej för publicering av fotografier, ljud- och
bildupptagning på www.pedagogstockholm.se. Pedagogstockholm är en gemensam
mötesplats för pedagoger i Stockholms stad på webben. Webbplatsen ska göra det lättare
för pedagoger i Stockholms stad att hitta pedagogiskt relaterad information och bygga
gemensam kunskap, bland annat genom att lyfta fram goda exempel och att inspireras av
senaste nytt inom forskningen. Webbplatsen är öppen för alla, men vänder sig främst till
pedagoger i Stockholms stad. Utbildningsförvaltningen ansvarar för webbplatsen och xx
är ansvarig utgivare.
För omyndig elev fordras vårdnadshavares underskrift.

Kryssa i nedanstående alternativ som du godkänner
och lämna blanketten till ditt barns/min lärare.
Jag har rätt att ta del av de uppgifter som registrerats om mitt barn/mig samt att få rättelse
vid felaktigheter. Jag kan när som helst återta mitt samtycke.

Får fotograferas, filmas och medverka på ljud- bildupptagning på
utbildningsförvaltningens webbsida www.pedagogstockholm.se.
Varken för- eller efternamn kommer att publiceras.
Får inte fotograferas, filmas och medverka på ljud- bildupptagning
på utbildningsförvaltningens webbsida www.pedagogstockholm.se.
För mitt barn/myndig elev: Jag godkänner ovanstående
ikryssade alternativ
Elevens namn

(Personnummer) Skola och klass

Adress
Postnummer

Ort

Telnr
Ort och datum
Vårdnadshavares/myndig elevs underskrift
Namnförtydligande
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