
 

Version 2018/1                                                                                                                         1/3 

Media Policy Sigtuna Simklubb     
 

Sigtuna Simklubb tar medlemmarnas integritet på allvar.  

Alla medlemmars och funktionärers integritet ska skyddas. Begreppet Funktionärer omfattar 

styrelse, tränare samt övriga med officiell funktion. Barnens skydd ges extra hög prioritet.  

 

Sigtuna Simklubb (nedan kallad Klubben) använder därför den här policyn (nedan kallade 

Policy) som sätter regler för hur Klubben och dess funktionärer får använda bilder samt 

videomaterial (nedan kallade Bildmaterial) som visar medlemmar och funktionärer.  

 

Dessutom sätter Policyn upp regler för användning och ägande av Bildmaterial som finns på 

Klubbens webbplats, i Klubbens molntjänster, monter och pappersarkiv samt på 

Funktionärernas eller Klubbens datorer eller på annan elektronisk utrustning. 

 

Policyn omfattar också regler för medlemmar och även tredje part (t.ex. icke-medlemmar, 

företag, samt andra föreningar) med relation till Bildmaterial som Klubben publicerar.  

 

Klubben poängterar att det är viktigt att alla följer den här Policyn, dels för att följa gällande 

lagstiftning, dels för att skydda avbildade personens integritet. Du som medlem kan bidraga 

genom att följa paragraferna 14-15e.  

 

REGLER 

Allmänt 

§1a För Bildmaterial gäller Dataskyddsförordningen (GDPR).   

 

§1b För Bildmaterial gäller Sigtuna Simklubb Datapolicy.   

 

§2 För Bildmaterial gäller Upphovsrättslagen.  

 

§3a Skulle en eller flera regler i denna Policy strida mot gällande lag, så gäller dock övriga 

regler fortfarande.  

 

§3b Om Policyn sätter strängare regler än gällande lag eller strängare regler än de som 

Datainspektionen rekommenderar, gäller Policyns regler.  

 

§4 Alla regler för Bildmaterial gäller i samma utsträckning, oavsett om den/det personer som 

visas är barn, ungdomar (tonåringar) eller vuxna, om inget annat anges. Alla tre 

persongrupper samlas under begreppet Medlem. 

Krav på tillstånd 

§5a Klubben behöver skriftligt tillstånd av vårdnadshavaren/Medlemmen för att få publicera 

Bildmaterial där Medlemmen kan kännas igen (Ställningstagande). Klubben ber 

vårdnadshavaren/Medlemmen att ge/neka tillstånd på Klubbens blankett.  

 

§5b Klubben ställer blanketten till förfogande på webbsidan, via mail och/eller via en tränare/ 

styrelsemedlem.  
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§5c Blanketten överlämnas av vårdnadshavaren/Medlemmen (från 18 är) personligen till en 

tränare eller styrelsemedlem. 

   

§6a Klubben följer Dataskyddsförordningen vad gäller åldersgränsen för barns samtycke 

avseende informationssamhällets tjänster.1 

 

§6b Åldersgränsen är för närvarande 16 år.   

 

§7 Klubben får utan tillstånd publicera Bildmaterial där Medlemmar svårligen kan kännas 

igen, t.ex. Bildmaterial taget bakifrån eller när Medlemmen avbildas i vattnet med 

simglasögon, bilder tagna på långt håll, eller dylikt.  

 

§8 Klubben inte sätta ut namn i samband med Medlemmens bild utan särskilt tillstånd.   

 

§9 Enligt Datainspektionen får man utan särskilt tillstånd publicera bilder som visar vuxna i 

sina roller i Klubben, t.ex. som tränare, domare, eller tävlingsfunktionärer. Berörda personer 

kan be Klubben att avstå från all användning. Detta sker i skriftlig form på Klubbens blankett.  

Användning av media 

§10 Det är förbjudet för Klubben att använda Klubbens Bildmaterial för kommersiella 

ändamål. Det är förbjudet för Funktionärer att använda Klubbens Bildmaterial för privata och 

kommersiella ändamål. Tillåten är användning på Klubbens webbsida, i Klubbens monter, på 

Klubbens tryckta material och i samband med träning inom Klubben.  

 

§10a För publicering av bildmaterial i tidningar och tidskrifter i samband med artiklar 

relaterade till klubbens verksamhet och aktiviteter behöver Klubben särskilt tillstånd av 

Medlemmen / vårdnadshavaren i fråga.  

Rättigheterna till Bildmaterial 

§11 Upphovsrätten förblir hos fotografen om ingen annan överenskommelse gjorts i skriftlig 

form mellan fotografen och Klubben. Upphovsrättslagen gäller.  

Datalagring 

§12a Klubben och dennas funktionärer får spara Bildmaterial på Klubbens webbplats och i 

Klubbens molntjänster så länge de är inte tillgängliga för allmänheten.  

 

§12b Funktionärer får sparar Bildmaterial på sina egna datorer och andra tekniska 

hjälpmedel om det är i samband med deras funktion i Klubben, t.ex. för bearbetning eller för 

publicering på Klubbens webbplats eller på tryckt material.  

 

§12c Funktionärer får inte lagra Bildmaterial i molntjänster de använder privat eller 

kommersiellt. Bara Klubbens molntjänster får användas. Denna paragraf gäller för allt 

Bildmaterial där Funktionären inte är upphovsman. 

  

§12d Funktionären ansvarar för tillförlitligt skydd av Bildmaterialen som finns på deras egna 

datorer inom ramen för vad som anses som nödvändigt i allmänhet, d.v.s. tillgång till datorn 

                                                
1 Dataskyddsförordningen, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 
av den 27 april 2016 Artikel 8 Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets 
tjänster. 



 

Version 2018/1                                                                                                                         3/3 

är försedd med lösenord och aktualiserat virusskydd samt brandvägg är installerad. Tredje 

personer som också använda Funktionärens dator får inte ha tillgång till Klubbens 

Bildmaterial. 

 

§13 När en Funktionär slutar jobba för Klubben ska funktionären ta bort Klubbens 

Bildmaterial från alla sina datorer och annan teknisk utrustning. Papperskopior ska lämnas 

till Klubben. Paragrafen omfattar inte Bildmaterial där Funktionären är upphovsman.  

Spridning av media 

§14 Bildmaterial är fotografens eller Klubbens egendom (jfr. §11) enligt Upphovsrättslagen. 

Det är förbjudet för allmänheten och Medlemmar att ladda ner, kopiera eller på annat sätt få 

eller göra kopior av Klubbens Bildmaterial. Det gäller material på Klubbens webbplats, 

molntjänster, Funktionärernas datorer, men även tryckt material som finns i Klubbens monter 

eller som delas ut. Detta gäller även Bildmaterial som visar egna barn eller Medlemmen i 

fråga. 

 

§15a Om vårdnadshavaren/Medlemmen önskar få kopior av bilder där vårdnadshavarens 

barn/Medlemmen visas, ska vårdnadshavaren/Medlemmen skicka en förfrågan till Klubbens 

e-postadress. Det är dock inte möjligt att få kopior av bilder där även andras barn/andra 

Medlemmar visas.  

 

§15c En styrelsemedlem och fotografen behöver ge sina samtycken. I fall av enhetligt 

samtycket, ger Klubben en papperskopia till vårdnadshavaren / Medlemmen.  

 

§15d Eventuella kostnader betalas av vårdnadshavaren/Medlemmen.  

 

§15e Det är inte möjligt att få en digital kopia.   
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