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Hantering av personuppgifter vid skolfotografering

Information till dig som elev eller vårdnadshavare på en skola som ingår i
AcadeMedia.
Skolfotografering är en tradition inom svensk skola och så även inom AcadeMedias verksamheter.
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att det är extra viktigt att vi säkerställer att fotografering och
behandling av personuppgifter i form av fotografier och kontaktinformation sker på ett korrekt sätt.
Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. I
nedanstående text följer kortfattad information om hur skolfotografering hanteras och vilka krav vi
ställer på oss och våra samarbetspartners.
Inom våra skolor behandlar vi personuppgifter huvudsakligen med stöd av det allmänna intresse som
skolverksamhet utgör. Med stöd av detta kan vi även fotografera och internt använda fotografier av
barn, elever, personal och klasser för att underlätta för dem som arbetar i skolan/förskolan att på ett
tryggt sätt identifiera barn, elever och kollegor. Denna hantering av bilder är vi som skolhuvudman
ansvarig för.
Förskolan/skolan har möjlighet att anlita ett externt företag (ett så kallat skolfotoföretag) som
genomför fotograferingen, publicerar en skolkatalog och även säljer bilderna till vårdnadshavare. Om
skolan/förskolan vill anlita ett skolfotoföretag krävs att detta företag har skrivit under AcadeMedias
samarbetsavtal. På så sätt kan alla parter vara säkra på att personuppgifter hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR).
I samarbetsavtalet delas ansvaret på följande sätt:
Skolans/förskolans ansvar


Skolan är ansvarig för att se till att lokaler finns tillgängliga så att skolfotoföretaget kan
genomföra fotograferingen.



Skolan ska ta fram ett schema inför skolfotograferingen som gör det möjligt för barn och
elever att delta vid fotograferingen.



Skolan ska ge skolfotoföretaget klasslistor med information om de barn och elever som
eventuellt ska delta i fotograferingen. Listorna ska bara innehålla namn, klass och postadress.

Skolfotoföretagets ansvar


Skolfotoföretaget ansvarar för information till elever och vårdnadshavare inför
skolfotograferingen samt ansvarar för behandling av personuppgifter och hur
personuppgifterna ska användas.

Det är således skolfotoföretaget som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen utifrån GDPR och hur
personuppgifterna ska användas. Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas i
samband med skolfotografering eller vill utöva dina rättigheter behöver du vända dig till
skolfotoföretaget.

