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Samtycke gällande     bild      film      ljud 

Jag samtycker till att socialförvaltningen Centrums verksamhet Kålltorps 

fritidsgård har rätt att använda mitt barns personuppgifter. De får endast användas 

vid det eller de tillfällena som beskrivs nedan och bara för det syfte som beskrivs 

nedan. 

 

De personuppgifter som får behandlas är: 
□ Ditt barns namn 

□ Ditt barns foto (bild där ditt barn finns med) 

□ Film (rörlig bild där ditt barn finns med) 

□ Ditt barns röst i ljudupptagning 

 

Tillfälle för personuppgiftsbehandlingen: 
Fotografering och filmning i samband med att ditt barn deltar på Kålltorps 

fritidsgårds aktiviteter under giltighetstiden för fritidsgårdens medlemskort. 

 

Syfte med personuppgiftsbehandlingen: 
Utöver att dokumentera och skapa minnen för ditt barn är syftet att visa upp 

fritidsgårdens verksamhet för allmänheten, för att skapa ett intresse för vår verksamhet. 

Personuppgiften kan komma att visas på facebook, instagram och 

goteborg.se/kalltorpsfritidsgard. 
 

 

Samtycket är giltigt till och med att ditt barns medlemskap avslutas, se 

datum på medlemskort.  

Du kan när som helst avsluta ditt samtycke. 
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Fylls i och signeras av samtliga vårdnadshavare för barnet 

Vårdnadshavares namn och telefonnummer/e-postadress 

Ort och datum                   Vårdnadshavares signatur 

Vårdnadshavares namn och telefonnummer/e-postadress 

Ort och datum                   Vårdnadshavares signatur 

 

Kontakt inom socialförvaltningen Centrum för 
detta samtycke: 

Sofia Aldén, Kålltorps fritidsgård, sofia.alden@socialcentrum.goteborg,se 
 

Personuppgiftsansvarig: Informationen samlas in direkt från den 

registrerade och det är socialförvaltningen Centrum 

(organisationsnummer 212000 - 1355) som är personuppgiftsansvarig. 

 

Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med samtycket. 

 
Lagring: Bild, film och ljudmaterial är allmänna handlingar och bevaras eller 

gallras endast i enlighet med gällande gallringringsbeslut. Läs mer på 

goteborg.se/dinapersonuppgifter 

 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom 

att kontakta socialförvaltningen Centrum på telefon 031-365 00 00 eller via mejl 

till socialcentrum@socialcentrum.goteborg.se. Observera dock att ett 

återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan 

samtycket återkallades. Det innebär till exempel att redan tryckt och utskickat 

material inte återkallas men att inga nytryck kommer göras. 

 

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som 

behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller 

begränsning av dina personuppgifter. 

 
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dso@intraservice.goteborg.se. 

Du har även rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se om du 

tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Barnets förnamn och efternamn 

Jag har läst och förstått ovanstående och lämnar mitt samtycke 

till behandling av personuppgifterna: 

mailto:socialcentrum@socialcentrum.goteborg.se.
mailto:dso@intraservice.goteborg.se
mailto:dso@intraservice.goteborg.se
mailto:imy@imy.se

