
CHECKLISTA GDPR
Laglig grund för kulturskolor kan vara: Samtycke eller Allmänt intresse.  
Kulturskolor kan genom någon av dessa grunder publicera exempelvis video, 
bilder och ljud där personer kan identifieras.

Även om det finns laglig grund enligt ovan, får materialet inte vara  
kränkande eller olagligt på annat sätt.

 ✓ Var särskilt vaksam med personuppgifter för elever med skyddad  
identitet.

 ✓ Utbilda kulturskolans personal löpande i GDPR och vad som gäller.
 ✓ GDPR är viktigt då den fyller en viktig funktion för att skydda  

individers personuppgifter för onödig exponering.
 ✓ Var noga med dokumentationen av hur ni gör och varför och se till att 

den finns publicerad på er hemsida, anmälan eller på annat sätt.
 ✓ Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger medlemmar stöd i en 

specifik fråga om behov finns, det går även att anlita deras jurister. 

Bra att tänka på

Samtycke
innebär att elev eller alla vårdnadshavare har 
skriftligt och aktivt gett sitt samtycke. Det 
kan tas in vid anmälan till kurs och för alla 
delar av kulturskolans verksamhet. Samtycke 
kan göras av eleven själv om hen är över 18 år.

DET SKA FRAMGÅ:

 ✓ vilka plattformar som material kan  
visas på.

 ✓ hur de gör om de vill ta tillbaka sitt  
samtycke för visning.

 ✓ hur länge materialet ska ligga ute till-
gängligt. Ha en policy kring detta,  
exempelvis max två år!

 ✓ om materialet kan komma att visas på 
plattformar som regleras av andra  
länders regelverk exempelvis Facebook 
och YouTube.

 ✓ hur och vem de ska kontakta för att få 
mer information eller om de vill avsäga 
sitt samtycke.

Allmänt intresse
innebär att medborgare och 
allmänhet har rätt att få ta del 
av vad offentligt finansierad 
verksamhet innefattar och 
innehåller, exempelvis skola 
eller kulturskola. Både  
obligatoriska åtgärder och 
frivilliga åtgärder för  
kommunen räknas. Se gärna 
till det finns politiskt beslut 
i nämnd att verksamheten är 
av allmänt intresse.

ARKIVERING: Arkivering 
av material över längre 
tid är möjligt om mate-
rial finns på en plattform 
som inte kan nås eller 
spridas av obehöriga.

➔ LÄS MER PÅ KULTURSKOLERADET.SE OCH FILMREGIONERNA.SE


