Samtykkeskjema foto
Samtykke om bruk av filmer/foto av ditt barn/ungdom til RFK informasjonsvirksomhet
Rennesøy Fotballklubb (RFK) spør herved om å få tillatelse fra medlemmene og foresatte om at
bilder/korte filmsnutter av medlemmet kan brukes i forbindelse med informasjon fra Rennesøy FK.
Det være seg RFK sin hjemmeside, RFK facebook-siden (både åpne grupper og lukkede grupper), i
Spond-grupper og eventuelle infoskriv/magasiner.
Bilder/Filmsnutter som brukes av RFK vil være relatert til foreningens arbeidsområder. Det vil gjerne
være stemnings- og aktivitetsbilder fra treninger, kamper, turneringer og lignende.
Foresatte har det overordnede ansvaret for barn under 13 år, men for ungdom fra fylte 13 år må
spillerne spørres av foresatte om de tillater å bli tatt bilde av. Dersom ungdommen ikke ønsker å bli
tatt bilde av, vil dette overstyre foresattes ønske om publisering. Man skal uansett respektere barnas
ønsker selv om det er de foresatte som har ansvaret.
RFK skal under ingen omstendigheter frigi eller publisere barns/ungdoms navn eller andre
personopplysninger i forbindelse med bruk av filmsnuttene på virksomhetens nettsted uten
samtykke. RFK skal under ingen omstendigheter frigi eller gi ut digitale kopier av bilder/filmer av
barnet til andre formål enn det som er beskrevet over uten spesifikt skriftlig samtykke fra
foreldre/foresatte.
Det vil under ingen omstendigheter bli tatt bilder av barn eller ungdom der de er svært lettkledde.
Samtykke gjelder fram til det blir trukket tilbake av medlemmet eller foresatte, og samtykke om
bildebruk kan trekkes tilbake når som helst uten videre begrunnelse eller diskusjon.
Allerede publiserte bilder og filmsnutter kan kreves fjernet av medlemmet om det er ønskelig.

Framgangsmåte (gjelder kun for dem som er eksisterende medlemmer)
Vi ber dere om å aktivt skrive ja (hvis dere aksepterer) eller nei (hvis dere ikke aksepterer) i feltet for
fotosamtykke i Spond ved gjøre følgende:
• Åpne Spond-appen
• Gå inn på profilen / profilbildet ditt.
• Trykk på «Gruppemedlemsskap»
• Velg en RFK-gruppe som ditt barn er med i
• Trykk på redigeringsikonet (sannsynligvis en penn) for feltet «Fotosamtykke akseptert»
• Skriv ja eller nei i feltet
• Trykk så på «lagre»
Merk at dette må gjøres for hvert enkelt spiller
Voksne personer med verv i klubben må også gjøre dette for sitt eget medlemskap.

Trykk her for ytterligere info fra Datatilsynet.
Ved spørsmål angående fotosamtykke kan det sendes mail til medlem@rennesoyfk.no

