
               Gagnef 2020-01-21 

 

Till samtliga medlemmar inom Gagnef-Floda SPF 

 

Vänligen lämna inte detta brev oläst! 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då 

personuppgiftslagen (PUL). 

Gagnef-Floda SPF:s hemsida, innehåller data som räknas till personuppgifter. Bilder t.ex. där 

man kan identifiera personen, ses som en personuppgift inom GDPR, och ska behandlas som 

andra personuppgifter. 

Ovanstående innebär, att den webbansvarige måste ha tillstånd från respektive person som 

finns på en bild, för att få lägga ut bilden på vår hemsida. 

Hur löser vi då detta? Hittills har vi löst problemet enligt devisen ”hör ingen av sig, av de som 

finns på hemsidans bilder” så tolkar vi det som att vederbörande ger sitt medgivande. 

Vi vet nu att detta inte är tillfyllest, utan det skall finnas ett klart uttalat medgivande innan 

bilden läggs ut. 

Styrelsen har tillsammans med undertecknad – webbansvarig, diskuterat hur vi kan få ett 

generellt medgivande från samtliga föreningens medlemmar, utan alltför stor arbetsinsats. 

Vårt förbund föreslår att vi ska ”skriva avtal” med medlemmarna. Styrelsen anser att 

förfaringssättet är alltför tungrott. 

Styrelsen beslutade därför att gå ut med detta brev till samtliga medlemmar, att respektive 

medlem läser brevet, och att ifall vederbörande inte vill ha bilder på sig publicerade, med-

delar detta till undertecknad på lämpligt sätt. Om webbansvarige inte blir kontaktad 

angående detta, tas det som ett medgivande, dvs medlemmen har inget emot att få bilder 

på sig utlagda på hemsidan.  

Om du, som inte ger ditt tillstånd, tror att webbansvarige/fotografen inte vet vem du är på 

till exempel en månadsträff, ber vi dig ta kontakt med denne innan mötet kör igång. 

Du som inte vill ha bild på dig på hemsidan kan meddela någon i styrelsen, maila direkt till 

webbansvarige: gagnefflodaspf@gmail.com eller per telefon 070-207 87 26. 

På styrelsens uppdrag 

 

………………………………………………… 

Evert Park/webbansvarig 
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