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GDPR och personer i bild och ljud på SPF Seniorernas hemsidor 

 

 

 

GDPR - Integritet, dataskydd och personuppgifter  
 

Den 25 maj 2018 börjar nya bestämmelser gälla för skyddet av personuppgifter. Då 
ersätts personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (ibland används 
den engelska förkortningen GDPR, General Data Protection Regulation) 
 
 

Information från Datainspektionen: 
 

Får vi publicera mingelbilder från vårt event för att informera om vår 
verksamhet? 

Ni måste hitta en rättslig grund för behandlingen och i övrigt uppfylla dataskyddsförordningen, till exempel 

de grundläggande principerna och reglerna om information. 

Kan samtycke vara en bra rättslig grund för den här publiceringen? Nej, det kan bli onödigt 
krångligt, inte minst för att det kan vara svårt att inhämta samtycke om det är många personer på 
bilden. Ni kan därför behöva hitta en annan rättslig grund. 

OBS! När en myndighet behandlar personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter får den inte luta sig mot den 
rättsliga grunden intresseavvägning. Det kan däremot ett företag eller en privat organisation göra. Se nästa 

stycke! 

Rättslig grund för företag och privata organisationer 
Vi antar att ert syfte är att ni vill informera om er verksamhet. För ett företag kan publiceringen då vara tillåten 

enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. 

För det krävs att företagets intresse av att publicera bilderna för att informera om verksamheten väger tyngre än 
det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Dokumentera hur ni har resonerat 
när ni har gjort den avvägningen. 

Den registrerades rättigheter 
Personerna som är med på bilderna har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Informera därför 

besökarna på eventet om att deras personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att 

användas för att informera om verksamheten på webbplatsen och att de har möjlighet att 
invända mot detta. Informera också om vem de ska kontakta. 

Ni måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna endast för att kunna följa reglerna i 
förordningen. Men om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så gäller 
rättigheterna i förordningen. 

 

På Datainspektionens webbplats kan man läsa mer om bilder, filmer och ljud på internet: 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregeln-upphor/publicera-bilder-
filmer-och-ljud/ 
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