
	

Samtyckesavtal – Ystad Gymnasium 
Fotografering med publicering för Ystad Gymnasium 

Jag samtycker till att Ystad Gymnasium fotograferar och publicerar fotografier på mig med mitt 
namn och min klass, i syfte att informera och synliggöra Ystad Gymnasiums verksamhet internt och 
offentligt. 

Publicering kan komma att ske i alla följande kanaler 
• På hemsidan www.ystadgymnasium.se
• På Instagram-konton kopplade till Ystad Gymnasium
• På Snapchat-konton kopplade till Ystad Gymnasium
• På Facebook-sidor kopplade till Ystad Gymnasium
• På Youtube.com, i vår kanal för Ystad Gymnasium och Ystads kommun
• I magasinet för Ystad Gymnasium som skickas ut till elever i årskurs 9 som ska välja till

gymnasiet
• I programblad, broschyrer, flyers, affischer, rollups, banderoller, gatupratare och

mässmaterial representerar Ystad Gymnasium
• På utbildningsrelaterade hemsidor och söktjänster där Ystad Gymnasium presenteras
• I externa evenemang där Ystad Gymnasium deltar eller som sponsor
• På Ystads kommuns hemsida ystad.se
• På sociala medier kopplade till Ystads kommun
• I marknadsföringsmaterial för Ystads kommun

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt ovanstående.      JA              NEJ 

Datum och ort 

Förnamn och efternamn 

Klass/Arbetslag 

Underskrift 

Underskrift målsman Underskrift målsman 

Namnförtydligande målsman Namnförtydligande målsman 

Fotografens namn och företag (Ifylles av administratör på Ystad Gymnasium)
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Jag godkänner att mitt personliga schema kan ses på Internet via webbaserat schema 

JA              NEJ 

 

Information kring hantering av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fotografi på dig där du kan bli 
identifierad tillsammans med ditt namn, din klass, arbetslag, yrkestitel eller företag. Syftet med en 
sådan behandling är för att kunna marknadsföra Ystad Gymnasiums utbud av program och tjänster.  
Vi har fått dina uppgifter från dig när du i detta avtal registrerar dina personuppgifter. Vi tillämpar 
vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas enligt 
dokumenthanteringsplanen för Ystads kommun. Bilderna kommer att gallras i juni tre år efter det 
datum som bilden tagits.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med marknadsstrateg på Ystad Gymnasium och de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är gymnasienämnden Ystads kommun. 
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att 
begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på annajohanna.thuresson@ystad.se. Du når 
vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@simrishamn.se.  
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.	
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