Personvern – Samtykkeskjema
Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for blant annet registrering, lagring og
utlevering av personopplysninger.
Epleskogen barnehage SA ønsker med dette å innhente nødvendig informasjon for å kunne gi et
forsvarlig barnehagetilbud. Vi ber om foresattes samtykke i forbindelse med transport, fotografering
og videofilming av barnet i barnehagen. Hensikten er spesifisert under hvert enkelt tema.
Det er frivilling å avgi samtykke.
Foresatte som gir sitt samtykke til publisering av fotografier og videoopptak for intern bruk enten
inne i barnehagen eller på våre websider, kan når som helst kreve enkeltbilder og videoopptak av
eget barn fjernet.
Begge foreldre må skrive under når begge har foreldreansvar for barnet.

Barnets navn: _______________________________________
Mors arbeidssted/yrke: ______________________________________________
Tlf:___________________________________________________________
Epost: _____________________________________________________________________________
Fars arbeidssted/yrke: _________________________________________
Tlf: _____________________________________________________
Epost: ____________________________________________________________
Spesielle opplysninger vedr. barnet (sykdom, allergier, mat barnet ikke skal ha, medisiner og lign
fylles ut i eget skjema.)

Hvem kan barnehagen henvende seg til dersom man ikke får tak i foreldrene:

Navn:_____________________________________________ Tlf: ______________________
Navn:_____________________________________________ Tlf: ______________________
Hvem kan hente barnet i barnehagen?
Navn og relasjon: ____________________________________________________________
Navn og relasjon: ____________________________________________________________
Navn og relasjon: ____________________________________________________________
Navn og relasjon: ____________________________________________________________
Fotografier/video: Barnehagen ønsker å ta fotografier og videofilm fra dagligdagse hendelser i
barnehagen til bruk internt. I noen tilfeller ønsker vi å henge opp fotografier i barnehagens
fellesarealer eller inne på avdeling.
Vi kontaktes av og til av aktører fra media som ønsker å ta bilder og videoopptak i forbindelse med
reportasjer som skal publiseres i papirform, på internett eller på fjernsyn. I disse tilfellene hender det
også at barnas navn publiseres sammen med nærbilder av barna. I slike tilfeller vil vi be spesielt om
tillatelse til dette.
Sett ring rundt ja eller nei.
Jeg/vi gir tillatelse til fotografering av mitt barn for intern bruk:
Ja

Nei

Jeg/vi gir tillatelse til videofilming av mitt barn for intern bruk:
Ja

Nei

Jeg/vi gir tillatelse til utlevering av fotografier av mitt barn til andre foresatte, f.eks. gruppebilde:
Ja

Nei

Publisering av bilder og videoopptak på barnehagens web-sider:
Barnehagen har egen hjemmesideside som er passord beskyttet. Formålet med internettsidene er
hovedsakelig å gi foreldrene generell informasjon om barnehagens drift. Vi ønsker samtidig at
foreldre og barn skal ha mulighet til å gå inn på sidene og se på bilder og videoopptak av barna i
hverdagslige situasjoner fra barnehagen. Derfor ønsker vi foresattes tillatelse til å publisere bilder og
videoopptak av barna på internettsidene.
Åpne/lukkende sider
På vår åpne hjemmeside og på vår Facebook side vil det kun bli publisert situasjonsbilder av barna
som er tatt fra avstand hvor man ikke kan identifisere barnas ansikter.
Hjemmesiden har et passordbeskyttet område. Disse sidene er ikke tilgjengelige med mindre man
logger seg på med eget passord. På dette området legger vi inn bilder av barna i bildealbum. Her
forekommer det at vi også legger inn nærbilder av barna.
Det knyttes ikke navn opp mot bilder eller videoopptak.

Jeg/vi gir med dette samtykke til bruk av bilder av mitt barn på barnehagens åpne hjemmesider:
Ja

Nei

Jeg/vi gir med dette samtykke til bruk av videoopptak av mitt barn på barnehagens åpne
hjemmeside:
Ja

Nei

Jeg/vi gir med dette samtykke til bruk av bilder av mitt barn på barnehagens passord beskyttede
område:
Ja

Nei

Jeg/vi gir med dette samtykke til bruk av video av mitt barn på barnehagens passord beskyttede
område:
Ja

Nei

Telefon- og adresselister
I barnehagens passordbeskyttede hjemmeside, kan man finne barnas navn, adresse, telefonnummer,
fødselsdag, og foreldres navn og e-post adresse. Informasjonen er tilgjengelig for de som går på
samme avdeling. Denne synlige informasjonen kan man fjerne om man ønsker det.
Jeg/vi gir tillatelse til at barnet mitt og vår kontaktinformasjon står oppført på passord beskyttet
hjemmeside:
Ja

Nei

Hvis nei, spesifiser hva som ikke er ønskelig å synliggjøre: ______________________________

Transport
Transport I forbindelse med turer i barnehagetiden, gir jeg/vi tillatelse til at mitt/vårt barn kan:
Kjøre med t-bane eller buss:
Ja

Nei

Kjøre med drosje:
Ja

Nei

Overstående samtykker gjelder så lenge barnet går i Epleskogen barnehage SA
De enkelte samtykker kan trekkes tilbake eller endres på hvilket som helst tidspunkt, muntlig eller
skriftlig.

Dato
________________________________________________________________________
Underskrift foresatte 1

Dato
___________________________________________________________________________
Underskrift foresatte 2

