
Behandling av personuppgifter 

Skyddet och hanteringen av dina personuppgifter prioriteras högt av oss på Curt Nicolin Gymnasiet. För att kunna bedriva 
utbildning och tillhandahålla tjänster skolan använder sig av i utbildningen, finns behov att hantera dina personuppgifter. 
Dessa kommer endast hanteras av oss så länge det behövs för att uppfylla ändamålen i enlighet med dina behov eller vår 
myndighetsutövning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida www.cng.se, Dataskyddspolicy 

 

Samtycke till fotografering/inspelning och publicering 

På Curt Nicolin Gymnasiet använder vi oss ofta av film, ljud och foto som en del av vår undervisning och 
dokumentation. Detta betyder att vi i olika situationer tar kort eller spelar in våra elever i skolan. T.ex. 
studieresor, redovisningar eller uppträdanden. 

Eventuellt bild- och ljudmaterial förvaras på skolan och används eller sprids ej till annan verksamhet än den som 
Curt Nicolin Gymnasiet själv bedriver.  

För att vara säkra på att du som elev eller vårdnadshavare för elev godkänner att vi fotograferar och filmar 
dig/ditt barn i skolsammanhang vill vi ha ditt godkännande för att fotografera och filma dig/ditt barn. 

Publicering av material på hemsidor och i informationsmaterial 

Ibland använder vi de filmer och fotografier vi har till informationsmaterial om vår verksamhet, till exempel i 
broschyrer och på skolans hemsida. Vid publicering ger vi aldrig ut information om elevens namn om skolan 
inte särskilt bett om tillstånd för det. 

Innan vi lägger ut foton/film på vår hemsida eller publicerar dem i eventuellt informationsmaterial vill vi 
att ni som elev eller vårdnadshavaren för elev godkänner det.  
 
 
Informationen ovan är det ni ska ta ställning till och svara på i den digitala blanketten gällande 
fotosamtycke. Ni markerar era svar i det digitala formuläret.  
 
När ni fyller i den digitala blanketten bekräftar ni samtidigt att ni har tagit del av informationen ovan 
och ert beslut i frågan om fotografering/ inspelning och publicering. Ert beslut gäller för hela elevens 
skoltid, men beslutet kan när som helst ändras genom att kontakta skolan.  
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http://www.cng.se/

