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Selvfølgelig må vi tage billeder!
- Vi skal bare lige ...
Efter Persondataforordningen (GDPR) trådte i kraft i maj 2018, er mange blevet i tvivl om, hvordan vi håndterer det lille stykke persondata, som et billede er. Det har resulteret i, at nogle helt er holdt op med at tage billeder, imens andre har en fornemmelse af at gøre
noget forkert, hver gang de griber kameraet.
Sådan skal det ikke være, for vi har brug for billeder - til at holde vores tryksager og sociale medier i live, og så vi kan vise omverdenen,
at der faktisk er rigtig godt gang i butikken på Ungdomsskolen. Vi må altså gerne både tage og bruge billeder. Vi skal bare gøre det på
den rigtige måde, og det gør vi ved at indarbejde nogle rutiner bygget op om faste principper. De kommer her:

Situationsbilledet/ikke-letgenkendelige

Har tydeligt til formål at afbilde en aktivitet
eller situation. Det gør ikke noget, at man kan
se personerne på billedet, når bare de ikke er
umiddelbart identificerbare og hensigten med
billedet er at vise situationen frem for personerne.

Situationsbilledet/Ikke-letgenkendelige personer

Må gerne tages og bruges uden skriftlig tilladelse under disse fem forudsætninger:
1. At billederne er taget med Ungdomsskolens egen enhed (iPad, kamera, telefon etc.)
2. At billederne bliver slettet fra enheden umiddelbart efter billederne er blevet anvendt.
3. At fotografen overvejer: er billedet lødigt og ordentligt? Udstiller det nogen? Har billedet et formål?
4. At fotografen inden billedet tages, gør alle personer på motivet opmærksomme på, at han er ved at tage billeder til nettet.
5. Skulle nogen af personerne på billedet efterfølgende bede os om at slette det, så gør vi naturligvis det.
Hvad gør vi så med de gode situationsbilleder?
De kan uploades til jeres sociale medier, og de kan sendes til Maiken Dyrvig på mmd@viborg.dk, så de kan blive brugt i publikationer.

Portrætbilledet/letgenkendelige personer

Må KUN tages efter fuld skriftlig tilladelse fra personen/personerne på billedet eller forældremyndighedsindehaveren (sidstnævnte
gælder for alle under 16 år). Tilladelserne skal efterfølgende lægges i Acadre. Vi fraråder personalet at tage portrætbilleder i det daglige.

Portrætbilledet/Letgenkendelige

Har til formål at afbilde en eller flere bestemte
personer. Er det tydeligt, at ansigterne er
formålet, eller er personerne lette at identificere, betyder det ikke noget. hvor mange, der
befinder sig på billedet. Et klassebillede er eksempelvis et portrætfoto.
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