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Fotografering och rörlig bild vid skolevengemang
I dagens moderna samhälle är möjligheterna att fotografera, filma eller spela in ljud
större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och
delning av material kan göras sekundsnabbt med ett klick. Detta ställer i sin tur också
större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.
Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning
och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet i Falköpings kommun för att
därigenom skydda elevers/barns personliga integritet.
Grundläggande regler
Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att
ansvarig förskolechef/rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning
är tillåten.
Utgångspunkten är att fotografering, filmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan
medgivande från ansvarig förskolechef/rektor.
I samband med skolavslutningar och andra evenemang på skolan är det många som
vill fotografera och/eller filma sitt barn/sin ungdom, vilket vi har vi full förståelse för.
Många av de som tar bilder på eller filmar sitt barn/sin ungdom, där även andra
elever och föräldrar syns på bilden, vill gärna publicera dessa foton eller filmer i olika
sociala medier på internet. Flera föräldrar hos oss vill inte att deras barn/ungdom
eller föräldrarna själva ska finnas med på bild på internet. Den som ofrivilligt syns på
foton/i filmer upplagda på internet kan uppfatta detta som kränkande och då strider
publiceringen mot dataskyddsförordningen GDPR.
I förskolan/skolan kan det förkomma barn med skyddad identitet och som därmed är i
behov av ett förstärkt integritetsskydd. På dessa förskolor/skolor tillämpas särskilda
regler och det kan innebära att utomstående vare sig kan fotografera, filma eller
spela in ljud överhuvudtaget. Detta beslut tas av ansvarig förskolechef/rektor.
Rekommendation
Vår absoluta rekommendation är därför att vid olika evenemang på skolan endast
fotografera/filma sitt eget barn/ungdom för att inte riskera att bryta mot
dataskyddsförordningen.
I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det den som tar foton,
film eller ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning,
främst dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om dataskyddsförordningen>>
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
Press och media har en grundlagsskyddad rättighet, som gör att de inte omfattas av
dataskyddsförordningen i detta avseende.Vilket innebär att medier kan fota och filma
i vissa fall även när privatpersoner inte kan göra det.
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