
 

 
 

Anmälningsblankett till Filmspongs Movie Make 

Dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR och raderas efter 

avslutat filmläger eller om vårdnadshavare önskar att uppgifterna tas bort. Se 

formulärets baksida för mer information kring detta.  

 

Fylls i av ansökande ungdom 

Förnamn: __________________________Efternamn:___________________________ 

Ålder: _______Önskar delta under vecka: 32      33      Båda veckorna om möjlighet ges: 

Mobiltelefon: _________________E-postadress: _______________________________ 

Jag har läst, förstått och godkänner informationen: _______________________________ 

     (Datum & Underskrift av ungdom) 

Fylls i av vårdnadshavare 

Vårdnadshavare 1, Förnamn: ____________________Efternamn:___________________ 

Mobiltelefon: _________________E-postadress: _______________________________ 

Vårdnadshavare 2, Förnamn: ____________________Efternamn:___________________ 

Mobiltelefon: _________________E-postadress: _______________________________ 

 

Ovanstående ungdom har följande allergi/sjukdom som personalen bör ha kännedom om: 

____________________________________________________________________ 

 

Vi samtycker till att ovanstående ungdom får medverka på foto samt  

film som tas av Kulturskolans personal och att dessa publiceras på  

våra sociala medier efter godkännande från ungdomen. 

 

Vi godkänner att ovanstående ungdom får åka med i fordon som framförs 

av Kulturskolans personal vid kortare utflykter och ärenden. 

 

Ovanstående ungdom är simkunnig och kan simma minst 200 meter.                   

 

Jag har läst, förstått och godkänner informationen på denna blankett: 

_________________________________/__________________________________ 

 (Datum & Underskrift av vårdnadshavare 1)    (Datum & Underskrift av vårdnadshavare 2) 

 

Delge Kulturskolan om ovanstående kontaktinformation ändras! 

JA     NEJ 

□   □ 

 

JA     NEJ 

□   □ 

JA     NEJ 

□   □ 

   



Behandling av personuppgifter 

Vid all behandling av personuppgifterna som lämnas via detta formulär tillämpas den gällande 

integritetslagstiftningen. Det betyder att vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och annan 

svensk lagstiftning. Samtliga uppgifter i detta formulär raderas efter genomfört filmläger eller 

om vårdnadshavare önskar att de tas bort. Uppgifterna hanteras med högre sekretess och 

delas inte med andra än de personer som är direkt berörda av uppgifterna i sitt arbete.  

Radering av foto och film sker endast då ungdom eller vårdnadshavare önskar att de tas 

bort, eller då personalen städar sidorna. 

För att Finspångs kommun ska kunna använda och publicera namn, en bild eller film där en 

person kan identifieras behöver vi ett samtycke (godkännande) i enlighet med GDPR. 

Samtycket är helt frivilligt och kan när som helst återkallas genom kontakt med Finspångs 

kommun. Uppgifterna bedöms före radering utifrån gällande lagstiftning i arkivlagen.  

Om kommunen är skyldig att arkivera materialet kommer detta att ske men det publicerade 

materialet kommer då att raderas från de sociala mediekanalerna på alla sätt som är möjligt. 

Sociala medier 

Då publicering sker i sociala medier, ex. Facebook, Instagram och Youtube ansvarar 

Finspångs kommun för all publicering på de sociala kanalerna som kommunen tillhandahåller. 

Kommunen har därmed möjlighet att, vid förfrågan, radera uppgifter som publicerats på 

någon av verksamheternas sidor. Personuppgifter lagras i de sociala kanalerna, vilket innebär 

att lagringen kommer att ske även utanför EU/EES. Finspångs kommun kan därmed inte styra 

över om någons namn, bild eller film får spridning utanför kommunens egna sidor.  

Kommunen använder endast tredjepartsleverantörer som har bedömts ha en adekvat 

skyddsnivå enligt EU-kommissionen. 

Personuppgiftsansvarig och era rättigheter 

Personuppgiftsansvarig i Finspång är kommunstyrelsen. Kontakta dem om ni vill få ut 

information om de uppgifter som finns registrerade om dig, för att begära rättelse, för att 

begära överföring av uppgifter eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

 

Detta görs enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via telefon: 0122-850 00 eller 

e-post: kommun@finspang.se  Om ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter 

har ni rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

 

För mer information om era rättigheter och hur kommunen hanterar personuppgifter,  

se hemsidan:  www.finspang.se/gdpr 

tel:0122-850%2000
mailto:kommun@finspang.se
http://www.finspang.se/gdpr

