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Policy för publicering av fotografier med 
identifierbara personer 
Denna policy beslutades av styrelsen 2014-12-18. 

Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda varje persons integritet. Då det gäller 
publicering av uppgifter, inklusive fotografier, får dessa inte på något sätt vara krän-
kande mot den enskilde personen. För personer med skyddad identitet gäller aktsamhet 
vid publicering så att personen med skydd inte på något sätt kan spåras vare sig via in-
ternet, i den digitala hanteringen , eller att uppgifter lämnas ut som gör att personen kan 
utsättas för hot. 

Då det gäller bilder på barn skriver Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin att 
föräldrarnas tillstånd ska inhämtas före publicering. 

Datainspektionen rekommenderar att man frågar en förenings medlemmar om lov innan 
någon form av personuppgifter publiceras. Vidare skriver datainspektionen att det inte 
finns någon bestämmelse i PUL som anger hur gammal man ska vara för att själv kunna 
ge sitt samtycke, men att Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel. 

Praktisk tillämpning av PUL i TRF:s verksamhet 

Fotografier från verksamheten är ett värdefullt inslag i Tyresö Ryttarförenings kommuni-
kation med medlemmar och omvärld. Vi använder bilderna på vår webbplats och i våra 
trycksaker. Vi har därför utarbetat en policy för hur våra medlemmar ska ges möjlighet 
att ta ställning till eventuell publicering av foton som visar dem själva eller deras barn. 

Eftersom den som fotograferar vid aktiviter på TRF inte alltid personligen känner alla 
som just då vistas på området uppstår problemet att veta om någon inte vill ha sitt foto-
grafi på hemsidan eller i annat material. Vi bedömer att det är nästan omöjligt att i sam-
band med fotograferingen kunna tillfråga alla som eventuellt kommer synas på bilden 
om de tillåter publicering. Detta försöker vi lösa på följande sätt: 
 På den årliga anmälningsblanketten till lektionsridningen inför kommande höst- och 

vårtermin lägger vi till frågan om samtycke till publicering av fotografier. 
 Då det gäller personer som fyllt 15 år följer vi datainspektionens tumregel att perso-

nen själv kan ge sitt samtycke. 
 För personer under 15 år ska vårdnadshavaren ange eventuellt samtycke . 
 Vid fotografering av personer under 15 år avser vi att fråga efter de fotograferade 

barnens namn för att kunna se hur vårdnadshavare ställt sig till samtycke. Om vi inte 
finner besked på ovan omtalade blankett kommer vi kontakta vårdnadshavare angå-
ende samtycke. 

 Önskar man ändra sin inställning vill vi ha skriftligt (brev, ej e-post eller SMS) med-
delande om detta. 


