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Samtycke till behandling av personuppgifter 
i form av namn, bild, film och ljud – barn 
Vi i Landskrona församling använder gärna bild, film etc. i syfte att sprida information om våra verksamheter. 

Vi ansvarar för att dessa behandlas i enlighet med era önskemål och gällande dataskyddsförordning samt andra 

regler och lagar (t.ex. Lagen om Svenska kyrkan). För att behandla (publicera) ert barns uppgifter (t.ex. foto på 

barnet) behöver vi i vissa fall ert samtycke.  

Foto kan komma att överföras till enheter som ligger i tredje land. En överföring till tredje land är när foto görs 

tillgängliga i ett land utanför EU/EES-området. Ett tillgängliggörande skulle exempelvis kunna ske genom att 

de lagras i en molntjänst t.ex. Dropbox, Icloud och Googledrive, vars servrar finns utanför EU/EES. 

Ditt samtycke avgör hur barnets uppgifter får användas. Vi behandlar även personuppgifter utan samtycke men 

med stöd av lag, såsom Lagen om Svenska kyrkan (arkivregler). 

Detta samtycke är frivilligt och ni avgör själv hur ni vill tillåta att ert barn deltar i fotografering/film/ljud. 

Vi samtycker till att vårt barn får finnas vid 

Ändamål Ja Nej 

Publicering av bild-, film eller ljudmaterial på internet 

Hemsidor drivna av Svenska kyrkan (www.svenskakyrkan.se) 

Sociala medier som Facebook och Instagram 

Publicering av bilder i våra trycksaker 

Kan förekomma i församlingsblad, affischer, broschyrer etc 

Publicering av namn tillsammans med bild-, film eller ljudmaterial 

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av ert barns personuppgifter samt 

information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att er identitet kan bevisas. Vill ni få ut 

personuppgifter i Excel-format går det också bra.  

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om ert barn. 

Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda 

personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. 

Om ni anser att vår behandling av ert barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni 

rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till vårt dataskyddsombud Lena 

Andersson på 0418-574 53 eller lena.i.andersson@svenskakyrkan.se. 

Datum 

Barnets namn 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namn på verksamhet som barnet medverkar i




