
 

Samtycke till publicering av bilder och filmer med barn 
 

Varför behövs samtycke? 

Vi behöver ditt samtycke för att kunna publicera bilder och filmer av ditt barn i Vekitos olika 

kanaler. Samtycket ger verksamheten och redaktören som publicerar bilder och filmer tydlig 

information om vem som får, respektive inte får, vara med på bild. 

 

Syftet med fotografier och videofilmer på webben  

Vi vill använda bilder och kortare filmer för att på ett bra sätt visa den verksamhet som bedrivs 

hos Vekito. För att göra det vill vi använda bilder direkt från verksamheten vilket vi tror kan ge 

en bättre insyn i verksamheten. 

 

Vad menar vi med de olika kanalerna?  

 

• Om du tillåter publicering av bilder på Vekitos webbsida så innebär det att bilder får 

publiceras på www.vekitotraining.se. 

 

• Om du tillåter publicering av bilder i sociala medier ger du möjlighet för den ansvariga 

redaktören hos Vekito att publicera bilder på exempelvis Facebook, Instagram och 

YouTube. 

 

• Om du tillåter publicering av bilder i nyhetsbrev så avser det exempelvis 

informationsutskick om kommande barnaktiviteter såsom t ex träningsläger. 

  



 

Samtycke till bild- och filmpublicering hos Vekito Training.  
 

Vi behöver ditt samtycke för att kunna publicera bilder och filmer av ditt barn i verksamhetens 
olika kanaler. Personuppgiftsansvarig är Vekito AB.  
 
Samtycket är giltigt så länge ditt barn tränar hos Vekito om du inte återkallar/ändrar ditt 
samtycke. Samtycket förvaras hos Vekito så länge det är giltigt.  
 
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Vekito. Tänk på att ett 
återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av publicerade bilder/filmer innan 
samtycket återkallades.  
 
Du har också rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om ditt barn liksom har du 
rätt att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av ditt barns personuppgifter. Du 
kan även kontakta Vekitos dataskyddsombud på telefon 073-981 34 36 eller via e-post 
info@vekitotraining.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen om du tycker att vi behandlar ditt barns personuppgifter på ett felaktigt sätt.  
 

 

Barnets namn:  __________________________________________________________  
 

Var vänlig och kryssa i nedan vad som gäller för ditt barn.  

 

Jag samtycker till att bild eller korta filmer får publiceras:  
 

På Vekitos webbsida    Ja   Nej 
 

På Vekitos sociala medier    Ja  Nej 
 

I nyhetsbrev    Ja  Nej  

 

 

Underskrift av vårdnadshavare  
Datum  Datum  

Namnteckning vårdnadshavare 1  Namnteckning vårdnadshavare 2  

Namnförtydligande  Namnförtydligande  

 

 

Barn har tagit del av ovanstående  
Datum  

Namnteckning barn från 7 år  

  

   


