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GDPR Nyhedsbrev
Oprydning Facebook

I forbindelse med GDPR er der for tiden stor fokus på portræt- og portrætlignende billeder på Facebook. Vi har allerede haft én konkret 
klagesag til Datatilsynet og forventer flere inden for nærmeste fremtid. Derfor beder vi om, at skolerne på Facebook straks fjerner alle 
portræt- og portrætlignende billeder. 

Selvom skolerne har samtykke til at lægge et billede på Facebook fra forældrene, er det ikke lovligt at benytte billedet, fordi vi ikke har 
en databehandler aftale med Facebook. 

Vi vil også anbefale, at posts, der er ældre end 1 eller 2 år, bliver slettet. Vi har nemlig ikke lov til at have oplysningerne længere, end 
der er behov for det, og det er svært at argumentere for nyhedsværdien i opslag ældre end et par år. Opslag, der er ældre end 5 år, 
SKAL slettes.

Du kan se mere om reglerne for billeder og forskellen på situations- og portrætbilleder på www.nogetathavedeti.dk/modul2. Det 
afgørende er i første omgang, om det er personen eller aktiviteten, der er formålet med billedet. Dernæst kan man ved vurderingen 
lægge vægt på, om billedet er opstillet og/eller, hvordan det er beskåret mv.  

14. november 2018

Månedens GDPR-fighter
Mette Bank, sekretær på Byplanvejens Skole, har kæmpet og gjort en særlig stor 
personlig indsats for – imod alle odds og systemer – at få indhentet forældrenes 
samtykker til brug af elevernes portrætfotos.  

Det er på alle skoler et meget stort arbejde at få indhentet alle samtykkeerklæringerne. 
Hos Mette er der lige nu indsamlet 350 svar på, at skolen må bruge børnenes 
portrætbillede på intranettet og Min institution etc. Ca. 80 forældre mangler at afgive 
svar, men Mette bliver ved gennem personlig vejledning osv. Præmien for det store 
arbejde blev overrakt til kaffen i sidste uge og bestod af en æske norske klejner. 

Se vejledning for oprydning på Facebook

Tilmelding til GDPR-nyhedsbrev
Det er nu muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på og herved få DIREKTE besked om de gode råd, krav osv.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezu8-t-nx0-HZp5Zk_pPQEvgN8-5vnB41Zx38X4ncHMjeuoA/viewform
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