Regler for brug af billeder – for dig som korleder i Folkekirkens Ungdomskor

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft som dansk lov. Loven giver os
som borgere større kontrol over hvem, der opbevarer og anvender vores personoplysninger.
Loven beskriver, hvordan man som virksomhed, forening og offentlig myndighed må behandle
personoplysninger. Derfor har loven også betydning for Folkekirkens Ungdomskor.
For dig som korleder skal du være særlig opmærksom på reglerne ved brug af billeder. Her
informerer vi om reglerne, og du finder også en skabelon for indhentning af samtykke, som du kan
lade sig inspirere af.
Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger kan være mange ting. Det er ikke kun et CPR nr., et fingeraftryk eller et navn.
Det kan også f.eks. være antal sygedage, familieforhold eller portrætbilleder.
Hvad er ”behandling af personoplysninger”?
Behandling af personoplysninger er en aktivitet eller en række af aktiviteter, som involverer brug
af personoplysninger. Det kan f.eks. være indsamling, registrering, opbevaring og sletning af
personoplysninger, ligesom det kan være videregivelse af personoplysninger til andre personer
eller til offentlige myndigheder.
Hvilke regler gælder for behandling af persondata?
Helt overordnet skelner man mellem to typer persondata: almindelige og følsomme. Almindelige
persondata kan være et navn, et medlemsnummer eller en mailadresse. Følsomme persondata er
oplysninger om f.eks. politisk overbevisning, helbredsoplysninger mv.
Behandling af almindelige personoplysninger kræver, at man oplyser vedkommende om, hvilke
oplysninger man har om den pågældende, og hvordan de bliver anvendt. Som oftest oplyses dette
gennem en privatlivspolitik.
Behandlingen af følsomme personoplysninger kræver samtykke.
Hvad betyder det for Folkekirkens Ungdomskor?
Forordningen sætter grænser for, hvilke oplysninger foreninger som Folkekirkens Ungdomskor må
opbevare og behandle. Derfor er vi forpligtiget til at oplyse vores medlemmer om, hvilke
personoplysninger, vi opbevarer f.eks. i vores medlemsdatabase. Det gør vi i vores privatlovspolitik
mv., som du kan læse her.
Hvad betyder det for dig som korleder, hvis du bruger billeder?
Reglerne om persondatabeskyttelse gælder også din behandling af personoplysninger.
Som korleder for et kor med børn er det særligt vigtigt at få forældrenes samtykke, hvis du vil
anvende billeder af et barn på f.eks. facebook. Du bør bede om samtykke til at bruge et billede,
hvis man kan identificere barnet ud fra billedet.
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Vi har lavet en skabelon for samtykkeerklæring, som du kan lade dig inspirere af og eventuelt
bruge. Du kan downloade den her. (virker linket ikke, kan du finde skabelonen på www.fuk.dk
under Privatlivspolitik mm.)
Hvis jeg vil vide mere?
Det er Datatilsynet, der har myndighed på området. Datatilsynet har lavet en guide, som du kan
finde her.

