Princip på Svend Gønge-skolen
Princip for anvendelse og offentliggørelse af billeder af børn.
Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) har fastsat regler for hvornår lydfiler, video og billeder af
børn kan offentliggøres, herunder også på Internettet. Tilsynet skelner mellem
situationsbilleder og portrætbilleder.
Situationsbilleder
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en
situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være legende børn i skolegården,
børn på udflugt, elevers udfoldelse af aktiviteter, billeder optaget af elevers ophold i skolen,
billeder optaget under skolearrangementer.
Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i
interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Det afgørende kriterium er, at den afbildede (og for så vidt angår børn disses forældre/værge)
ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i
markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.
Normalt vil der ikke kunne offentliggøres billeder af ansatte på arbejde uden disses samtykke
Portrætbilleder (individuelle og grupper)
Som altovervejende hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder på
Internet.
Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de
registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt
sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang
til Internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf.
interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller gruppebilleder af eleverne på
sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt
samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.
Lokalt gælder følgende etiske retningslinjer, som skal sikre, at intet barn/ung bliver udstillet
på en måde, som er til skade for barnet/den unge:
 Ingen børn/unge bliver fotograferet/filmet nøgne
 Ingen børn/unge får udstillet deres privatliv
 Ingen børn/unge bliver fremstillet negativt
Ovennævnte gælder også for video og lydfiler.
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