ANVÄNDNING AV FOTOGRAFIER I SCOUTING
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) har utarbetat en nationell modell för användning av fotografier i
scoutverksamheten. I detta dokument beskrivs hur samtycke efterfrågas. Modellen är utarbetad i samråd med
jurister och FS anställda.

Samtycke innebär
Då en person anmäler sig till ett evenemang och delger sina personuppgifter åt arrangören, bör hen få tillgång till
texterna nedan, så att hen kan välja att ge sitt samtycke eller inte.
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika
scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet
används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i
enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas
inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen
viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som
finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja
Dokument och anviosningar för hur vi inom scouterna behandlar personuppgifter finns att läsa på adressen
www.partio.fi/tietosuoja

Att begära om samtycke
Samtycke bör ges frivilligt som en aktiv handling på inskrivningsblanketten, d.v.s. den som ansöker om
medlemskap eller dess målsman bör själv kryssa i sitt samtycke för eller emot. Uppgiften sparas i personprofilen
och kan när som helst tas tillbaka eller ändras.
För varje evenemang begärs samtycke gällande användning av fotografier skilt. Om man redan gett sitt samtycke,
visas det i anmälan. Samtycke är en obligatorisk fråga vid anmälan till evenemang. För medlemmar efterfrågas
samtycke till användning av fotografier följande gång de anmäler sig till ett evenemang.
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