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Publicering av text och bild i sociala medier 

För att Wasakåren skall ha rätt att använda bilder på våra scouter i digitalt medium som kårens hemsida, 
kårens Facebooksida, Instagram, Twitter och liknade sidor samt i broschyrer och marknadsföringsmaterial 
måste vi ha ett syfte och en rättslig grund för att behandla personuppgifterna vilket till exempel bilder är 
(dataskyddsförordningen, GDPR). 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.  

Som rättsliggrund använder vi samtycke om vi kan identifiera scouterna, annars intresseavvägning. Känner 
de igen sig själva och inte vill vara med anmäler de det till personuppgiftsansvariga@wasakaren.se så tas 
bilden skyndsamt bort. Mejladressen går till styrelsen eller till de/den styrelsen utsett. Läs mer på 
hemsidan under rubriken Kontakt/Personuppgiftsansvariga.  

När man skriver under Registreringsblankett för scouten och har kryssat för rutan att scouten får finnas 
med på bild 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, scouter och anhöriga. 
Wasakåren: 

• Ser det som positivt att text och bilder på verksamheten sprids på internet via 
sociala medier och kårens hemsida för att visa allt roligt vi gör, dels för anhöriga 
dels för blivande scouter. 

• 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. när de läst 
denna policy. 
Det är INTE tillåtet att tagga bilder med personnamn. 

• 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. 

• Bilden skall vara kopplad till verksamheten och enskild person skall ej kunna 
identifieras. 

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. 
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4 Exempel på regelverk att förhålla sig till: 

Enligt Datainspektionen gäller följande: 

• ͟”När det gäller publicering av bilder på människor på en webbplats 
måste ni alltid följa reglerna i dataskyddsförordningen. Till exempel 
måste ni ha klart för er vad syftet är och med vilken rättslig grund ni 
behandlar personuppgifterna.” 

• ” All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk 
person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som 
personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer kan 
alltså vara personuppgifter om de avbildar människor. Till och med en 
ljudfil med en persons röst kan vara en personuppgift.” 

• ”Får vi publicera mingelbilder från vårt event för att informera om 
vår verksamhet? 

Ni måste hitta en rättslig grund för behandlingen och i övrigt uppfylla 
dataskyddsförordningen, till exempel de grundläggande principerna och 
reglerna om information. 

Kan samtycke vara en bra rättslig grund för den här publiceringen? Nej, 
det kan bli onödigt krångligt, inte minst för att det kan vara svårt att 
inhämta samtycke om det är många personer på bilden. Ni kan därför 
behöva hitta en annan rättslig grund.” 

• ”Rättslig grund för företag och privata organisationer 

Vi antar att ert syfte är att ni vill informera om er verksamhet. För ett företag 
kan publiceringen då vara tillåten enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. 

För det krävs att företagets intresse av att publicera bilderna för att informera 
om verksamheten väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av 
skydd för sina personuppgifter. Dokumentera hur ni har resonerat när ni har 
gjort den avvägningen.” 

• ”Den registrerades rättigheter 

Personerna som är med på bilderna har rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Informera därför besökarna på eventet om att deras 
personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att användas för att informera om 
verksamheten på webbplatsen och att de har möjlighet att invända mot detta. 
Informera också om vem de ska kontakta. 

Ni måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna endast för att 
kunna följa reglerna i förordningen. Men om någon identifierar sig själv och vill 
utöva sina rättigheter, så gäller rättigheterna i förordningen.” 

 
Dessa stycken är hämtade från Datainspektionens hemsida 2020-01-03. 
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