ÄRENTUNA SCOUTKÅR
STORVRETA

Policy för:
Publicering av text och bild i
sociala medier
För att Ärentuna scoutkår skall ha rätt att använda bilder på våra scouter i broschyrer och
marknadsföringsmaterial samt på digital medium som kårens hemsida, kårens Facebooksida, Instagram, Twitter
och liknade sidor måste vi enligt personuppgiftslagen (PUL) inhämta samtycke från vårdnadshavare. Det kan till
exempel gälla gruppbilder ur verksamheten eller foton i olika sammanhang för att visa upp vår verksamhet. Vi
publicerar ALDRIG namn på scouter under 18 år, endast bilder
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste varje person ges sitt tillstånd till att bli publicerad med bild.
När man skriver under Registreringsblankett för scouten så ger man sitt medgivande till publicering enligt ovan.

1 Syfte med dokumentet
Denna policy har tagits fram för att tydliggöra regelverket avseende publicering av text och
bild i sociala medier (internet) för kårens medlemmar och föräldrar.
Ärentuna Scoutkår:
•
•

ser det som positivt att text och bilder på verksamheten sprids på internet via
sociala medier och kårens hemsida
vill möjliggöra för kårens medlemmar att använda modern teknik i
kommunikation sinsemellan och med omvärlden

2 Policy
•

•
•
•
•
•

Det är tillåtet för kårens ledare, eller av dem utsedda, att publicera text och
bilder från kårens verksamhet på kårens hemsida, bloggar, sociala medier etc.
Det är INTE tillåtet att tagga bilder.
Bilder som publiceras ska sprida ett budskap om kårens verksamhet. I första
hand bör bilder innehålla flera personer och vara av allmängiltigt intresse.
Bilder som publiceras får INTE vara kränkande
Bilder med badande barn eller lättklädda personer ska undvikas
I texter får namn INTE publiceras.
En scout eller en förälder kan begära att en bild eller text tas bort. Den som har
publicerat bilden eller texten, eller annan administratör, ska då ta skyndsamt ta
bort det aktuella materialet.
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3 Spridning
Policyn skall finnas på kårens hemsida samt föräldrar till scouter skall årligen
informeras om den. Ledare, Äventyrare och Utmanare ska årligen gå igenom och
diskutera policyns innehåll.

4 Exempel på regelverk att förhålla sig till:
Enligt Datainspektionen gäller följande:
”Om personuppgifter publiceras i en löpande text på Internet, till exempel i en
blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som
personuppgiften handlar om. Det framgår av den så kallade missbruksregeln, som
tillkommit bland annat för att förenkla vardaglig behandling av personuppgifter.”
Datainspektionen skriver vidare:
”En förening kan, med stöd av missbruksregeln, publicera bilder och löpande
texter från evenemang, tävlingar och liknande på föreningens webbplats så länge
publiceringen inte är kränkande enligt personuppgiftslagen. En bild från en
fotbollsmatch eller en artikel om ett klubbmästerskap i tennis är exempel på vad
som normalt inte kan anses kränkande.”

Ärentuna Scoutkårs Policy för publicering av text & bild i sociala medier version 3.1

___________________________________________________________________________________________________
Adress:
Tel Adress:
Plus-/bankgiro: Organisationsnr:
Hemsida/e-post:
Ärentuna Scoutkår
468245-6
817602-8937
http://arentuna.bjorknet.com
c/o Niklas Lundqvist
Muskotvägen 8
018-601477
353-1969
arentuna@bjorknet.com
743 34 STORVRETA
070-7602641

