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RETNINGSLINJER FOR BILLEDBRUK I NIL

1. PERSONER
Bruk av bilder og film av personer reguleres av personopplysningsloven og åndsverkloven. Vernet
gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår.
1. Publisering av bilder og film av personer på nett og på trykk krever som hovedregel
samtykke. Hvis barnet er under 15 år kreves samtykke av både barn og foreldre. Dersom et
barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres, skal dette overstyre evt. foreldrenes
samtykke. Det stilles ulike krav til ulike motiver:

a. Portrettbilder
Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. Skal du publisere slike
bilder på nett, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres.
Klassebilder (her kan vi sammenligne med lagbilder) er i loven også definert som
portrettbilder siden det er personene som er hovedmotivet.

b. Situasjonsbilder
Situasjonsbilder kan derimot offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene
er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan
defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet.
Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.
Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på et idrettsarrangement.

2. Samtykke skal innhentes før publisering. Både muntlig og skriftlig samtykke gjelder.

3. Du skal i tillegg foreta en skjønnsmessig vurdering av bildet/filmen før publisering. Se råd
nedenfor.

4. Hvis det oppstår en konflikt, er det den som har publisert bildene eller filmen som må bevise
at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig er gitt. Uønsket publisering kan føre
til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.
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Reglene gjelder uansett om bildene eller filmene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på
sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder også om bildene eller filmene deles i lukkede
grupper slik som Facebook-grupper med flere medlemmer.

2. ANDRE MOTIVER
1. Det skal ikke forekomme bilder/filmer av alkohol, tobakk eller andre rusmidler i tilknytning til
Nesøya IL.
2. Det skal ikke benyttes bilder/filmer som viser eller antyder situasjoner av seksuell art i
tilknytning til Nesøya IL.
3. Det skal ikke benyttes bilder/filmer som viser eller antyder erting, mobbing, trakassering eller
annet som ikke viser respekt for andre eller andres eiendom i tilknytning til Nesøya IL.
4. Det skal ikke benyttes bilder/filmer som viser eller antyder diskriminering av kjønn, rase,
religion eller legning i tilknytning til Nesøya IL.

3. IMPLEMENTERING
a) Nye medlemmer: Nye medlemmer gir et generelt samtykke ved innmelding på våre
nettsider. I medlemsbetingelsene står det at man samtykker i, samtidig som man blir
medlem av NIL, at klubben kan benytte gruppebilder, lagbilder, oversiktsbilder og bilder/film
tatt på aktiviteter og arrangementer i regi av NIL til publisering på nettsider, Facebook-sider
og -grupper og trykksaker som årsrapport o.l.
b) Eksisterende medlemmer: Alle eksisterende medlemmer har mottatt informasjon på epost
om at vi har lagt til generelt samtykke for billedbruk i våre medlemsbetingelser. De som ikke
har reservert seg, har gitt et generelt samtykke.
c) Ikke-medlemmer: NIL skal på alle invitasjoner og påmeldinger, både på trykk og på nett, ha
med en setning om at man ved påmelding gir samtykke til at det tas bilder/film til bruk på
NILs nettsider, Facebook, årsrapport og lignende. Unntak her er løpende kurs, treninger og
interne arrangementer hvor kun egne medlemmer deltar (som allerede har gitt samtykke).
Se forslag til tekst under.
d) Reservasjonsrett: Medlemmer (og eksterne deltakere) som ikke ønsker å gi et generelt
samtykke til billedbruk, kan sende en epost til post@nesoyail.no med navn, fødselsdato og
aktiviteter som medlemmet/barnet deltar på. Vi vil da notere oss på en liste hvem dette
gjelder, og distribuere listen vår til ansatte pluss trener(e)/lagleder(e) og gjeldende
gruppestyre(r).
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e) Spesiell aktsomhet ved portretter: Når vi ønsker å benytte bilder definert som portretter,
hvor enkeltpersoners ansikter kommer spesielt i fokus, kontakter vi medlemmet/foresatte til
barn under 15 år direkte og spør om det er greit å benytte bildet og i hvilken sammenheng og
hvilke medier bildet skal benyttes i.
f) Dersom samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Varsomhetsprinsippet: Er du i tvil, velg et annet bilde eller rådfør deg med en annen.
Konkrete spørsmål kan rettes til post@nesoyal.no

Råd for skjønnsmessig vurdering ved bruk av bilder med personer
-

Kan bildets motiv oppfattes ubehagelig eller krenkende for personer som er avbildet?

-

Kan bildet virke negativt for personen om 5 el 10 år?

-

Kan bildets motiv oppfattes støtende eller krenkende for andre personer?

-

Kan bildet misbrukes eller manipuleres av andre?

Eksempler på situasjoner som skal unngås er avkledde personer, personer som er syke/skadet,
personer som er følelsesmessig sterkt påvirket eller i en sårbar situasjon.

Forslag til tekst på invitasjoner og påmeldinger (pkt. 3 c)
•

Ved påmelding godkjennes det at arrangøren kan ta og publisere bilder/film fra
arrangementet til bruk på NILs nettsider, Facebook, årsrapport o.l. Hvis slikt samtykke ikke
gis, ta kontakt på post@nesoyail.no.

Nesøya Idrettslag
11.11.16
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