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Bilder, video, GDPR och juridiken
- Följ kursen på distans!
Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal
finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara
hur som helst?
Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som
omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som
trädde ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder,
kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och
även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.
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Eller som huskurs…
Kursen ges också som företagsanpassad utbildning där
vi skräddarsyr innehållet
utifrån deltagarnas
förkunskaper och
organisationens behov.

Läs mer på
www.ttkompetens.se

Utbildningen ger en samlad och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla
former av bildhantering och vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer och föreningar som har ansvar för eller arbetar
med bilder i tryck, i sociala meder, på webben samt med bild- och videoarkiv. Utbildningen tar bland annat upp:
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Grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
Bilder och video som tas av anställda. Vem äger och hur får de användas?
Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas?
Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad säger Datainspektionen?
Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?
Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
Bilder på offentlig konst - vad gäller?
Vad får/ska lagras i arkivet? När ska det gallras?
Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
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