
 

 
Samtycke till publicering av bild och personuppgift - ungdom 

 
Växjö Fria Gymnasium AB önskar använda dina personuppgifter i form av namn, bilder (även rörliga 
bilder), för publicering på Växjö Fria Gymnasiums webbplats, sociala medier samt tryckt material 
(broschyrer och dylikt). Bilderna kommer endast att användas där Växjö Fria Gymnasium AB står som 
avsändare.  
 
Informationen samlas in av Växjö Fria Gymnasium AB, och det är Växjö Fria Gymnasium AB som är 
personuppgiftsansvarig.  
 
Samtycket är giltigt till dess du tar tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta 
verksamhetschef Växjö Fria Gymnasium AB. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte 
påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.  

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller 
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även 
kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@cedergrenska.se. Du har även rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina 
personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

Om du ändrar dig om du inte längre vill vara med går det alltid att höra av sig till dataskyddsombud 

dataskydd@cedergrenska.se. Vill du att någon enstaka bild ska tas bort så går det också att höra av 

sig. Vi tar bort bilden omgående om den ligger på vår hemsida. Har bilden publicerats i sociala medier 

kan det ibland dröja från det att bilden tagits bort tills det att förändringen har slagit igenom. Tänk 

också på att bilder inte kommer att rensas ut om du slutar i verksamheten. 

Samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, bilder (även rörliga bilder),  
får användas för publicering på Växjö Fria Gymnasium AB:s webbplats, sociala medier samt 
tryckt material (broschyrer och dylikt). 
 

☐Ja  ☐Nej 

 

Datum: ………………………………………………………………………..………………….  

 

Namnunderskrift elev: ………………………………………………………………………….  

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………….………  

 

Namnunderskrift vårdnadshavare: …………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: …………………………………………….………………………………  


