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Billedpolitik for HGF AM 

- Ved indmelding i HGF AM er alle medlemmer (samt forældre til indmeldte børn) informeret om, at vi 

forbeholder os ret til at offentliggøre situationsbestemte billeder på vores hjemmeside, sociale medier samt 

i forbindelse med øvrigt markedsføringsmateriale. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller 

situation er det egentlige formål med billedet.  

 

- Foruden situationsbilleder må vi iht. datatilsynets retningslinjer, benytte almindelige billeder samt harmløse 

billeder:  

 

Ved almindelige billeder forstås, at billedet viser identificerbare personer og ikke indeholder følsomme 

oplysninger, for eksempel skader, eller oplysninger om straf. Indeholder billedet ikke identificerbare 

personer, er det slet ikke omfattet af reglerne om personoplysninger. Personer er identificerbare, hvis de 

kan genkendes, så det er uden betydning, om der er knyttet navne til billedet.  

 

Ved harmløse billeder forstås, at der er et naturligt formål med at bruge billedet, og at billedet vurderet ud 

fra almindelig fornuft ikke udstiller, udnytter eller krænker nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der 

er børn og unge på billedet, skal man være ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst. 

 

Du kan læse datatilsynets retningslinjer i fuld længde her:  

Billeder på internettet (datatilsynet.dk) 

 

- Ønsker du IKKE, at vi deler billeder af dig/dit barn så kontakt os, så vil vi naturligvis tage højde for dette. 

(Undtagelsen kan dog være gruppebilleder eller billeder, hvor der i det hele taget er mange personer på, og 

det derfor kan være svært at identificere vedkommende). 

 

- Ved deling af billeder ønsker vi i HGF AM altid at være hensynsfulde, og f.eks. ikke dele billeder af personer, 

som på nogen måde kan virke kompromitterende. Det vil dog altid være en personlig afvejning. Du er 

naturligvis ALTID velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et delt billede slettet. 

 

- Personer vist på billeder vil højest blive nævnt med fornavn  

(aldrig efternavn eller andre personlige oplysninger). 

 

- Kun få nøje udvalgte ambassadører fra HGF AM har adgang og ret til at lægge billeder op på hjemmeside og 

sociale medier. 

 

- Al kontakt vedrørende billede politik bedes rettet til Administrativ medarbejder Anne Mette Foldager: 

Mail: kontor@hgf-am.dk  - Tlf. 25 84 20 25 

 

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet
mailto:kontor@hgf-am.dk

