Regler og retningslinjer for fotos og video
Med virkning fra 25. maj 2018
Hvis du gerne vil bruge fotos og video til trykte og/eller digitale medier, er det vigtigt, at du kender til
persondataforordningens (GDPR) regler om dette, som gælder for al offentliggørelse.
Reglerne og retningslinjerne skal blandt andet sikre, at vi overholder gældende lovgivning, herunder
kravene i forhold til opbevaring af borgernes data og borgernes mulighed for at opnå indsigt. De er
udarbejdet på baggrund af Datatilsynets praksis i forhold til brug af fotos og video.
Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte Charlotte Kirkeby fra Jura eller
Nathasja Nepper Bryld eller Kristin Smedegaard fra Kommunikation.

Portrætfotos og situationsfotos
Ifølge loven skelnes der mellem to slags fotos: portrætfotos og situationsfotos.

•

Portrætfotos skal du altid søge om samtykke til at bruge.

•

Situationsfotos kan du som udgangspunkt bruge, uden at du har søgt om samtykke –
bemærk dog de særlige retningslinjer for børn i dagtilbud og skoler.

Portrætfotos
Portrætfotos skal du altid søge om samtykke til at bruge. Portrætfotos er fotos, hvor det primære
formål er at vise en eller flere personer tæt på. Hvis det er et nærbillede af børn eller voksne, er det
som hovedregel et portrætfoto.
Hvis portrætfotoet er af et barn under 15 år, skal du indhente samtykke fra forældrene/værgen.
Dette er et eksempel på et portrætfoto, som du skal søge om samtykke til at bruge.
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Situationsfotos
Du kan som udgangspunkt bruge situationsfotos, uden at du har søgt om samtykke.
Situationsfotos er fotos, hvor det primære formål er at vise en situation – fx mennesker til en
koncert. Det gør ikke noget, at man kan genkende personer på situationsfotoet, men personerne
må ikke være centrale i billedet. Der er dog specifikke regler vedr. børn.
Det er vigtigt, at personerne på et situationsfoto ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Er du
blot en smule i tvivl, om fotoet kan opfattes krænkende, bør du søge om samtykke fra de personer,
som er afbilledet. Det kan f.eks. være borgere i Jobcentret, Borgerservice e.l.
Dette er et eksempel på et situationsfoto, som du kan offentliggøre uden tilladelse.

Nedenfor er et eksempel på et situationsfoto, som er lavet om til et portrætfoto. De andre
personer er klippet ud af ovenstående situationsfoto, og billedet betragtes nu som et portrætfoto.
Fokus for fotoet er nu ikke at vise en situation med ældre, der danser, men en bestemt person i
nærbillede. Du skal derfor søge om samtykke, før du anvender dette foto.
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Ex på situationsfoto som ikke må offentliggøres uden samtykke:
-

Fotos af ansatte i en privat virksomhed.

-

Fotos af ansatte i en offentlig myndighed. Rådhus-salen er et grænsetilfælde, hvor der i de
fleste tilfælde godt må bruges situationsfotos af arrangementer – Kontakt Jura, hvis du er i
tvivl.

-

Hvis børn kan identificeres

NB! Brug af fotos/video af børn i daginstitutioner og skoler
Gentofte Kommune har en politik om, at der skal indhentes samtykke hos forældre/værge til alle
fotos og videoer af børn, hvor barnet kan genkendes - også hvis det er et situationsfotos.

Samtykke til brug af fotos/video
Hvis du overvejer at anvende et portrætfoto eller et situationsfoto/video, hvor der er personer i
fokus, eller hvor der er risiko for, at fotoet kan opfattes krænkende, er det vigtigt at få samtykke til at
bruge fotoet fra den/de fotograferede eller deres forældre/værge. For børn gælder det, hvis de er
under 15 år. Til dette formål skal du anvende samtykkeblanketten:
Samtykkeblanket
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Det er vigtigt, at det fremgår specifikt, hvor fotos/video vil blive anvendt. Dette skyldes, at et
samtykke skal være informeret, og borgeren derfor specifikt skal vide, hvor pågældendes foto bliver
anvendt. Det er derfor vigtigt at præcisere så meget som overhovedet muligt. Ellers kan der være
risiko for, at vedkommende vil vende tilbage og oplyse, at de Ikke kunne overskue, hvad samtykket
blev givet til og ønske de pågældende fotos slettet. Du kan altid nævne flere specifikke medier fx
Gentofte Kommunes hjemmeside, borgerbladet Gentofte Lige Nu, m.v.
Særlige tilfælde
Hvis der er særlige tilfælde, det kan f.eks. være på et bosted eller et døgntilbud, hvor børnene/de
unge bor, så kan der udarbejdes et samtykke fra starten, hvor I nævner de situationer, der typisk vil
være f.eks. fødselsdagsarrangementer, hverdagsbegivenheder m.v. Jura anbefaler at dette
samtykke fornyes efter to år. Skal der bruges fotos i pjecer eller i pressen, skal der hentes et nyt og
specifik samtykke til dette.

Opbevaring af samtykke - fotos
Alle fotos, som man ønsker at kunne anvende på kommunens skriftlige og digitale medier, skal
opbevares i kommunens billedarkiv.
Læs mere om vores billedarkiv her
Alle portrætfotos og situationsfotos med børn, der kan genkendes, skal i billedarkivet være ledsaget
af en samtykkeblanket.
Hvis det er dig, der har fået samtykke til brug af et foto, er det vigtigt, at du opbevarer tilladelsen og
fotoet samme sted i billedarkivet. Dette kan du kan få hjælp til i Kommunikation.

Engangsbrug - vær forsigtig
Hvis fotoet kun må anvendes i det pågældende medie en enkelt gang, er der ingen grund til at det
kommer i billedarkivet, da der er risiko for, at det bliver brugt alligevel. Derfor skal du i stedet
opbevare samtykket sammen med det pågældende foto i en sag på Gentofte Platformen.

Opbevaring af samtykke - video
Alle hele og delvise portrætvideoer skal være ledsaget af samtykke. Da vi i Gentofte Kommune
bruger forskellige videoplatforme, er det dit ansvar, at samtykket opbevares sammen med videoen,
eller at det fremgår tydeligt, hvis du opbevarer samtykket et andet sted, f.eks. på Gentofte
Platformen.
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Vær opmærksom på, at du på grund af Persondataforordningen (GDPR) ikke må bruge
YouTube, Vimeo og lignende online videotjenester til opbevaring af videoer.

Tidsbegrænsning på opbevaring af fotos og video
Fotos kan opbevares, så længe det er nødvendigt, medmindre samtykket trækkes tilbage. Som
udgangspunkt anbefaler Jura og Kommunikation 5-7 år, specielt når det handler om børn, ældre og
sårbare borgere.

Må du genbruge fotos?
Hvis du gerne vil genbruge et portrætfoto, som oprindeligt blev brugt i en anden sammenhæng (hvis
du fx gerne vil bruge et foto fra et sportsarrangement til at illustrere noget omkring sportsskader), er
det som hovedregel nødvendigt, at du søger om samtykke fra den/de fotograferede igen.

Kan fotos trækkes tilbage?
Hvis der opstår en situation, hvor fx et forældrepar alligevel ikke vil have, at et portrætfoto af deres
barn bliver brugt, fx på en hjemmeside, er det vigtigt, at du forsøger at imødekomme deres ønske
og fjerner fotografiet alle de steder, hvor det opbevares eller anvendes.
Hvis samtykket er givet til medvirken i en specifik kampagne, og borgeren midt i kampagnen
trækker sit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at kommunen ikke længere kan
anvende kampagnematerialet, hvor borgeren figurerer.

Mulighed for kontrakt
Hvis det er en dyr og/eller langvarig kampagne, kan du i stedet forud for offentliggørelsen lave en
kontrakt med de medvirkende, så en eventuel tilbagetrækning af samtykke ikke er omfattet af
reglerne for samtykke. Spørg Jura til råd omkring kontrakter.	
  

Fotos taget af eksterne fotografer eller andre aktører - ophavsret
Anvender du et foto taget af en fotograf fra et professionelt billedarkiv, andres hjemmesider eller
lign., er det vigtigt at få samtykke fra den, der har taget fotoet (eller ejer fotoet).
Det er også vigtigt, at fotografens navn står under fotoet, når du anvender det.
Hvis du vil anvende et portrætfoto taget af en professionel fotograf, kan det være nødvendigt at
indhente tilladelse både fra fotografen og fra personerne på fotoet, medmindre at fotografen før
optagelsen har fået kommunens samtykke.
Det er vigtigt at du ved, at eksterne fotografer også skal opfylde persondataloven.
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Anvender du et foto taget af en træner e.l. i en forening, så er det foreningens ansvar at indhente
samtykke og opbevare det. Du skal så sikre dig, at der er givet samtykke til den situation, hvor du
skal bruge billedet. Hvis billedet f.eks. skal bruges i borgerbladet Gentofte Lige Nu, kan du skrive
under eller ved siden af billedet ’Venligst udlånt af xxx – foreningens navn’.

Særlige forhold vedr. fotos uden personer
Biler
Fotos af biler, hvor man kan læse nummerpladen, er ikke følsomme oplysninger og kan derfor
offentliggøres uden tilladelse fra ejeren af bilen. Omstændighederne kan dog gøre, at
nummerpladen bør sløres – fx hvis bilen holder parkeret ulovligt. Det er dit ansvar at vurdere, om
det er nødvendigt at sløre nummerpladen.
Gravstene
Fotos af gravstene er personoplysninger, som du ikke må offentliggøre uden tilladelse fra de
pårørende.
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