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Utfyllande informasjon

For meir informasjon 
om offentleg publise-
ring av bilete o.l, sjå  
Datatilsynet sitt rettlei-
ingshefte om bilete av 
barn på nett: 
”I beste meining...” 

www.datatilsynet.no

• Fotografen skal all-
tid spørje dei som blir 
avbilda om det er greitt at 
ein tek bilete og informe-
re om kva ein skal bruke 
bileta til. Dei som motset 
seg dette skal ikkje bli 
avbilda. 

• Er ein eller fleire 
bestemte personar i 
hovudfokus for biletet, 
skal ein alltid ha sam-
tykke frå alle som direkte 
eller indirekte kan iden-
tifiserast før biletet blir 
publisert. Er dei som er 
avbilda under 15 år, må 
òg dei føresette samtyk-
ke til publiseringa.

• Er det situasjonen eller 
aktiviteten som er hovud-
fokus i biletet, kan biletet 
vanlegvis bli offentleg-
gjort utan samtykke 
frå dei avbilda. Dette 
gjeld så lenge bileta er 
harmlause og ikkje på 
nokon måte kan kjen-
nast krenkande for dei 
som er avbilda. Men ha 

likevel som hovud-regel; 
spør først – og respekter 
svaret.

• Samtykke treng ikkje 
vere skriftleg, men det 
skal ikkje vere rom for tvil 
om at samtykke verkeleg 
er gjeve. Samtykket må 
vere ei aktiv handling. 
Den som skal publisere 
bileta må informere om 
kva opplysningane og 
bileta skal brukast til og 
kor tid dei eventuelt skal 
slettast.

• Ver spesielt varsam ved 
publisering på nett. Vur-
der om det er naudsynt 
å ta med namn på per-
sonane som er avbilda. 
Dess fleire opplysningar 
som blir lagt ut, dess 
større sjanse er det for at 
opplysningane blir mis-
brukte.

• Ved offentleggjering av 
bilete skal opphavsman-
nen (den som har teke 
biletet) bli kreditert med 

fullt namn. Skriv namnet i 
biletteksten.

• Ha alltid løyve frå opp-
havsmann eller den som 
har retten til biletet før du 
publiserar det. 
 
Retningslinjene for bilet-
bruk i 4H er utarbeidde i 
samarbeid med 
Datatilsynet.

Retningslinjer for biletbruk i 4H
Retningslinjene er gjeldande for alle 4H-klubbar, 4H-gardar, 4H i fylka og 4H sentralt. 


