
Policy – publicering av bilder och text på internet

Syfte

Huddinge scoutkår 
 ser det som positivt att text och bild av 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.

Den här policyn har tagits fram för att tydliggöra regelverket för kårens medlemmar och 
föräldrar.

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.”

Vidare skriver datainspektionen:
”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.”

Policy

 Det är tillåtet för kårens medlemmar att publicera texter och bilder från kårens 
verksamhet på kårens hemsida, bloggar, sociala medier etc. Det är också tillåtet att 
tagga bilder.

 Det är schysst att fråga de som är med på en bild om de samtycker till att bilden 
publiceras.

 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 ska inte vara kränkande
 Bilder med badande barn eller lättklädda personer ska undvikas.
 I texter ska endast förnamn användas.
 En scout eller en förälder kan begära att en bild eller text tas bort. Den som har 

publicerat bilden eller texten ska då ta skyndsamt ta bort det aktuella materialet.

Spridning

Den här policyn ska finnas på kårens hemsida. Dessutom ska kåren informera om policyn 
på föräldramöten. Ledare, Äventyrarscouter och Utmanarscouter ska årligen gå igenom 
och diskutera policyns innehåll.
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