Samtykke for publisering av bilder på Konnerud ILs nettsider
I henhold til Datatilsynet og Personopplysningsloven er bilder av utøvere, trenere, ledere og
andre representanter for Konnerud IL eller en av idrettsgruppene i Konnerud IL likestilt med
personopplysninger. Eksempler på grupper som inkluderes i Konnerud IL er bandy, fotball,
håndball, orientering, ski, sykkel og volleyball.
Bilder av gjenkjennbare personer er å anse som personopplysninger selv om navn og/eller
andre identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet. Dersom man publiserer bilder
på Internett krever dette samtykke fra den enkelte utøver (eller representant), eller fra
spillerens foresatte dersom spilleren er under 15 år.
Publisering av situasjonsbilder og gruppebilder der utøver ikke kan, eller vanskelig kan
identifiseres, er forbundet med mindre risiko enn bilder av enkeltpersoner. Det kan være
vanskelig å definere hva som er identifiserbare bilder og ikke. Konnerud IL vil derfor utøve et
forsiktighetsprinsipp. Dersom foreldre/-foresatte ønsker å fjerne bilder som er publisert fra
idrettslagets hjemmeside vil vi selvsagt imøtekomme dette så raskt som praktisk mulig.
Dersom det er snakk om bilder hvor det er naturlig/viktig å navngi personer, for eksempel ved
en premieutdeling etter en turnering, vil ytterligere samtykke bli innhentet fra vedkommende
eller vedkommendes foreldre/foresatte.
SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDE
Konnerud IL (herunder idrettsgruppe som nevnt i første avsnitt) ønsker med dette å innhente
samtykke til publisering av situasjons- og gruppebilder fra idrettsarrangementer.
Jeg/vi gir herved mitt/vårt samtykke
Jeg/vi gir ikke mitt/vårt samtykke

□
□

til at Konnerud IL kan publisere bilde på sine hjemmesider på Internett i sammenhengen som
er beskrevet over. Med hjemmesider forstås www.konnerud.no med underliggende grupper
som vises i øvre del av skjermen på www.konnerud.no.
__________________________ , _____________
Sted/dato
_________________________________________
Navn utøver
_________________________________________
Underskrift utøver
_________________________________________
Underskrift foresatt (der utøver er under 15 år)
De enkelte gruppenes web-ansvarlige har et overordnet ansvar for logistikken og arkivering av
skjemaene, samt at de må informere alle som legger ut bilder (redaktørene) hvem som har
samtykket, og hvem som ikke har samtykket.
Har du spørsmål til dette skjemaet, kontakt idrettsgruppas webmaster eller Konnerud ILs
administrasjon/ledelse.
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