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Personer i bild och ljud på SPF Seniorernas hemsidor 
 

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

behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då 

personuppgiftslagen (PuL). 

På Datainspektionens webbplats finns det mycket bra information att läsa om vad som gäller vid 

publicering av personuppgifter på internet: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregeln-

upphor/publicera-bilder-filmer-och-ljud/ 

Det finns även information på SPF Seniorernas intranät om GDPR, klicka här för att läsa den 

informationen 

Bilder och ljud kan vara personuppgifter 
 

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas 

enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton och filmer 

kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor. Till och med en ljudfil med en persons röst 

kan vara en personuppgift. 

Detta innebär att bilder där man kan identifiera personen ses som en personuppgift inom GDPR 

och ska därför behandlas om andra personuppgifter. 

Bilder av allmänt intresse, gäller främst journalistiska bilder, får publiceras utan samtycke. 

Exempelvis på bild av allmänt intresse kan vara om statsministern är på besök på ett föreningsmöte 

eller bilder på föreningens ordförande. Men se till att det inte finns några personer i bakgrunden som 

går att identifiera, i så fall måste de personerna ge sitt samtycke till publicering. 

Inget samtycke – ingen bild 
 

Enklaste sättet att hantera bilder med personer på sin webbplats och i andra publikationer inom 

föreningen är att ”skriva avtal”. Ett sådant avtal bör innehålla hur lång tid man får använda bilden, 

var man får använda den och av vem (föreningsnamnet). 

Om en person som gett sitt samtycke ändrar sig ska ni ta bort bilden! Än så länge är det oklart i 

lagen hur snabbt bilden måste tas bort. Men detta är något som ni ska ha rutiner för i er förening. 

Detta innebär i korthet att det blir mycket svårare att publicera bilder och filmer på webbplatsen 

efter den 25 maj. Men det blir inte omöjligt. 
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Några tips 

 

 Rensa ut gamla bilder på er webbplats innan nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018. Se 

över era rutiner i er förening när det gäller hantering av bilder på er webbplats. 

 

 Fråga alltid personen i fråga om det är okej att publicera bilden på webbplatsen  innan 

publicering. 

 

 Skriv alltid i bildtexten vem som är med på bilden (så det är lätt att radera bilder om någon 

vill det). 

 

 Sociala kanaler som Facebook omfattas av samma regler som webbplatser när det gäller bild 

och film. 

 

 Det kan vara bra att begränsa antalet bilder som publiceras på er förenings webbplats – det 

gör det enklare att hålla koll på webbplatsen så att GDPR efterlevs. 

 

 Förbundet har det övergripande ansvaret för www.spfseniorerna.se med tillhörande 

undersidor. Detta innebär att om en förening eller distrikt bryter mot GDPR har förbundet 

rätt att korrigera felaktigheten direkt utan kontakt med föreningen. 

Klicka här för att läsa ”Policy för SPF Seniorernas hemsida” (länk till intranätet) 

 

http://www.spfseniorerna.se/
https://medlem.foreningssupport.se/spf/uploads/Intranet/dokument/2017/Policy%20för%20SPF%20Seniorernas%20hemsida%202017.pdf

