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Samtykke bilder
Mastra IL har laget noen enkle retningslinjer ifm publisering av bilder og film. Bilder hvor
aktiviteten er hovedtema (f.eks avstandsbilder, publikumsbilder, ... ) kan man ifølge datatilsynet
dele uten tillatelse fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte kan føles
krenkende for de som er avbildet. Hovedregelen er imidlertid at det alltid skal innhentes
samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres.
For å kunne ha flotte minner fra MastraUken ønsker vi å ta bilder av de som er med på
aktivitetsuken, for å ta bilder og eventuelt dele de på klubbens hjemmeside eller klubbens
sosiale medier trenger vi samtykke fra dere.
Eksempler på bilder kan dere se på neste side, for oss er det aktiviteten som skal være i fokus og
ikke barnet/ungdommen selv. Samtidig er det viktig for oss som klubb å få frem aktiviteten til
klubben, og dermed kunne benytte bilder på vår hjemmeside eller via sosiale medier.

Følgende samtykker skal besvares ved innmelding i Mastra IL, allerede medlemmer kan sende
mail til post@mastra-il.no
1. Mastra IL kan ta bilde og eventuelt publisere bilder av meg fra et lagbilde/gruppebilde.
2. Mastra IL kan ta bilde og eventuelt publisere bilder av fra et nærbilde
OBS! Det er viktig at barnet er klar over om det kan bli tatt bilder av eller ikke, barnet må selv
passe på å ikke bli med i bildet og trekke seg ut om det er et lag/gruppebilde.
Samtykke vil være gjeldende helt til dere tilbakekaller samtykke. Dette gjøres ved å kontakte
daglig leder.
Vi vil aldri publisere et bilde vi selv ikke ville hatt delt av oss eller våre unger, men ser du et bilde
av deg selv eller ditt barn som du ønsker å trekke tilbake så ta kontakt med den som har
publisert eventuelt send mail til post@mastra-il.no.
Bilder av barn | Datatilsynet
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Eksempel lagbilde/gruppebilde

Eksempel nærbilde

Eksempel Aktivitetsbilder som kan benyttes uten samtykke men det skal innhentes samtykke fra
alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres.

Mastra Idrettslag
Fotball l Turn l Håndball l Volleyball l Innebandy l Badminton l Futsal
www.mastra-il.no l post@mastra-il.no

