Samtykkeerklæring for publisering av bilder av
elever
Alle elever som er med på bilder som publiseres på nettsteder eller andre
publikasjoner skal ha skrevet under på følgende samtykkeerklæring:
Bruk av bilder vil forekomme både på skolenes egne hjemmeside, læringsplattform og
skolens offisielle Facebook-sider. Dette er en fin måte å vise noe av aktivitetene i
skolehverdagen, og samspillet som skjer mellom elever og lærere i løpet av en skoledag.
Iht. Datatilsynet og Personopplysningsloven er bilder av elever likestilt med
personopplysninger. Bilder av gjenkjennbare personer er å anse som personopplysninger
selv om navn og/eller andre identitetsbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet. Dersom
man publiserer bilder krever dette samtykke fra den enkelte elev.
(Hvis eleven er under 15 år, kreves i tillegg foresattes underskrift)
Publisering av situasjonsbilder og gruppebilder der elever ikke kan, eller vanskelig kan
identifiseres er forbundet med mindre risiko enn bilder av enkeltpersoner, og krever ikke
samtykke fra elev eller foresatte. Med det kan være vanskelig å definere hva som er
identifiserbare bilder og ikke, og skolen vil derfor utøve et forsiktighets-prinsipp og ikke
publisere noen bilder uten samtykke fra alle elever som er avbildet, selv om eleven ikke kan
identifiseres. Dersom eleven ønsker å fjerne enkeltbilder som er publisert på skolen
hjemmesider/læringsplattform/Facebook-sider vil skolen selvsagt imøtekomme dette så raskt
som praktisk mulig. Skolen vil i hovedsak bruke gruppebilder og situasjonsbilder og vil ikke
knytte navn til bildene.
SAMTYKKEERKLÆRING FOR PUBLISERING AV BILDER
Solør vgs. ønsker med dette å innhente samtykke til publisering av bilder fra
skolehverdagen.
Jeg gir herved mitt samtykke
Jeg gir ikke mitt samtykke
(stryk det som ikke passer)

Til at Solør vgs. kan publisere bilder på skolens hjemmesider, læringsplattform og offisielle
Facebook-sider i sammenhengen som er beskrevet over. Samtykket gjelder så lenge eleven
er elev ved Solør vgs. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake slik at videre publisering
stoppes.

Sted/dato

_________________________

Underskrift elev

_________________________________________

