
 
 

Fotopoli�k   for   Valbyparkspejderne  
 

 

HVILKE   BILLEDER   ER   OMFATTET   AF   FOTOTILLADELSE?  
Foto�lladelsen   omhandler   brugen   af   portrætbilleder   af   Valbyparkspejdernes   medlemmer.   Situa�onsbilleder  
er   ikke   omfa�et   af   krav   om   foto�lladelse   og   kan   frit   bruges   af   gruppen.  

Valbyparkspejderne   følger   Det   Danske   Spejderkorps’   defini�on   af   og   retningslinjer   for   portræt-   og  
situa�onsbilleder:  

Portrætbilleder  er   billeder,   hvor   det   primære   formål   er   at   vise   en   eller   flere   personer,   herunder  
gruppebilleder   og   nærbilleder   af   eksempelvis   spejdere,   ledere,   bestyrelsesmedlemmer   m.fl.  

(Juridisk   grundlag   for   behandlingen:   Persondataforordningens   ar�kel   6,   stk.   1   (a))  

Situa�onsbilleder  er   billeder,   hvor   det   primære   mo�v/formål   er   at   vise   en   situa�on   –   fx   spejdere   der   laver  
en   ak�vitet.   Derfor   kan   vi   ikke   afvise   at   man   måske   kan   genkende   en   spejder/sit   barn   på   nogle   af   vores  
situa�onsbilleder,   men   hensigten   er   at   vise   hvad   spejderne   laver,   og   billederne   selvfølgelig   er   vurderet  
harmløse.  

(Juridisk   grundlag   for   behandlingen:   Persondataforordningens   ar�kel   6,   stk.   1   (f))  

 

HVOR   BRUGES   BILLEDERNE?  
Valbyparkspejderne   bruger   fotos   fra   spejderak�viteter   i   gruppens   regi   i   følgende   medier:  

- Gruppens   hjemmeside  
- Lukkede   Facebookgrupper   for   de   enkelte   spejdergrene  
- Gruppens   åbne   Facebookgruppe  
- Gruppeblad   på   print  
- Reklame-   og   informa�onsmateriale   om   spejdergruppen  
- Trykte   sedler   om   gruppens   ture   og   arrangementer  
- Fotokollager   �l   ophængning   i   gruppens   spejderhy�er  
- Gruppens   billedarkiv   på   interne�et   

Spejderlederne   må   ikke   bruge    portrætbilleder    af   Valbyparkspejdernes   medlemmer   i   privatregi,   fx   på   privat  
Facebookprofil.   De   må   gerne   bruge    situa�onsbilleder    fra   spejderak�viteterne   hos   Valbyparkspejderne.  

 

FOTOTILLADELSE   ER   FORUDSÆTNING   FOR   MEDLEMSKAB   AF   VALBYPARKSPEJDERNE  
Det   er   pr.   1.   januar   2020   en   forudsætning   for   medlemskab   af   Valbyparkspejderne,   at   medlemmet   eller  
medlemmets   forældre,   hvis   medlemmet   er   under   18   år,   kan   give   foto�lladelse   for   medlemmet.   
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For   at   være   medlem   af   Valbyparkspejderne,   skal   der   gives   foto�lladelse   �l:  

1. Gruppens   brug   af   billeder   af   medlemmet  

2. Arrangementers   brug   af   billeder   af   medlemmet.   Det   vil   sige,   Det   Danske   Spejderkorps’   (DDS),  
Absalon   Divisions,   spejdercentres   og   andre   arrangørers   brug   af   billeder   af   medlemmet,   når  
medlemmet   som   medlem   af   Valbyparkspejderne   deltager   i   spejderak�viteter   arrangeret   af   andre  
end   Valbyparkspejderne.   

a. De�e   kan   fx   være   (ikke   utømmelig   liste),   når:  
i. Valbyparkspejderne   holder   lejre   på   spejdercenter  

ii. Valbyparkspejderne   deltager   i   ture/lejre   arrangeret   af   divisionen  
iii. Medlemmet   deltager   i   lederkurser   arrangeret   af   DDS  

Medlemmer   kan   undtages   for   krav   om   foto�lladelse   ved   behov   for   særlige   sikkerhedshensyn.   Det   er  
bestyrelsesformanden   og   gruppelederne,   der   kan   godkende   en   undtagelse.  

 

Baggrund   for   beslutningen :   

Hos   Valbyparkspejderne   mener   vi,   at   prioriteringen   for   spejderlederne   skal   være   fokus   på   at   lave   gode  
spejderak�viteter   for   vores   medlemmer,   og   at   de   skal   bruge   minimum   af   �d   og   energi   på   administra�ve  
opgaver.   Det   er   svært   for   ledere   og   andre   i   praksis   at   holde   styr   på,   hvilke   medlemmer   der   ikke   må   tages  
billeder   af.   Hvis   der   ikke   gives   foto�lladelse,   skal   lederne   sørge   for   at   �erne   spejderne,   når   der   fx   tages  
fælles   gruppebilleder   på   store   divisionsture   mv.   Vi   mener,   at   det   vil   give   nega�ve   oplevelser   for   børnene,  
når   de   skal   udelukkes   fra   at   deltage   i   gruppebilleder   mv.   

For   Valbyparkspejderne   er   det   en   prioritet   at   have   en   fotopoli�k,   som   vi   har   mulighed   for   at   leve   op   �l   i   den  
prak�ske   hverdag   på   spejdermøder   og   ture/lejre.   Vi   mener   ikke,   at   det   er   realis�sk,   at   vi   i   praksis   kan  
overholde,   at   der   er   medlemmer,   der   ikke   er   givet   foto�lladelse   for.   

 

PRAKSIS   FOR   AFGIVELSE   AF   FOTOTILLADELSE  
Når   der   gives   foto�lladelse   for   medlemmet   ved   opskrivning   på   ventelisten,   gives   �lladelse   i   Medlemservice  
�l,   at   Valbyparkspejderne   kan   bruge   billeder   af   medlemmet   i   ovennævnte   medier.    Svarende   �l   punkt   1   i  
listen   i    afsni�et   ’   FOTOTILLADELSE   ER   FORUDSÆTNING   FOR   MEDLEMSKAB   AF   VALBYPARKSPEJDERNE’.  

Ved   indmeldelse   skal   medlemmet   give   en   foto�lladelse   �l   arrangementer,   hvor   medlemmet   giver  
Valbyparkspejderne   ret   �l   at   give   foto�lladelse   på   medlemmets   vegne   �l   spejderak�viteter,   hvor  
medlemmet   deltager   som   medlem   af   Valbyparkspejderne.    Svarende   �l   punkt   2   i   listen   i    afsni�et   ’  
FOTOTILLADELSE   ER   FORUDSÆTNING   FOR   MEDLEMSKAB   AF   VALBYPARKSPEJDERNE’.  

Når   medlemmet   �lbydes   plads   hos   Valbyparkspejderne   gøres   de   opmærksom   på,   at   det   er   en   forudsætning  
for   medlemsskabet,   at   både   foto�lladelsen   i   Medlemservice   samt   foto�lladelsen   �l   arrangementer   kan  
afgives.  

Foto�lladelsen   �l   arrangementer   skal   udfyldes   og   underskrives   og   enten   afleveres   �l   en   spejderleder   eller  
sendes   �l   gruppelederne   på   gl@valbyparkspejderne.dk.   Det   er   gruppeledernes   ansvar   at   have   arkiv   på   de  
udvidet   foto�lladelser   samt   på,   at   de   kommer   ind   for   nye   medlemmer.   

Én   gang   om   året   gennemgås   arkivet   med   foto�lladelser   �l   arrangementer,   og   foto�lladelser   for   udmeldte  
medlemmer   sle�es/makuleres.  
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