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Procedurer for brug af billeder
Enhver form for oplysninger, som kan identificere en person er beskyttet af persondataloven. Derfor er det vigtigt
for VUC Vest at have klare retningslinjer for, hvordan vi benytter billeder af kursister, elever og medarbejdere.

Billeder og video af livet på VUC Vest
For at vise omverdenen, kommende elever og andre interesserede, hvilken skole vi er, og hvad vi laver, tager vi
løbende billeder og laver video af nogle af skoleaktiviteterne i løbet af skoleåret.
Det kan fx være i forbindelse med:
•
•
•
•

aktiviteter i klasselokalerne eller udendørs i forbindelse med undervisning
en studietur/ekskursion
motionsdagen
studenterdimissionen og andre større arrangementer

Vi tager naturligvis altid billeder og laver video med respekt for de afbildede eller medvirkende, både medarbejdere, kursister og elever. Vi vil altid være tydeligt til stede, når vi tager billeder, så du er altid velkommen til at sige
til, hvis du ikke vil være på billederne. Tager vi billeder tæt på, vil vi spørge om mundtligt samtykke. Er det kursister eller elever, der tager billeder, der skal bruges i forbindelse med aktivitet på VUC Vest, skal de følge de
samme retningslinjer – og alle er i sin fulde ret til at sige nej, lige meget hvem der tager billederne eller filmer.
Vi fjerner altid et billede eller video fra de digitale platforme, hvis det ønskes, og vedkommende der anmoder om
at få billedet fjernet selv tydeligt er med på billedet. Du kan altid bede vores kommunikationsmedarbejder om at
slette billedet eller videoen fra online medier, der administreres af VUC Vest. Skriv til kommunikation@vucvest.dk
og forklar (fx med et screendump), hvor billedet ligger.
Hvordan bruges billederne?
Vi bruger materialet på vores hjemmeside, til opslag på de sociale medier, på vores interne elektroniske opslagstavle og lignende digitale medier, hvor vi hurtigt kan fjerne det igen, hvis det bliver nødvendigt. Desuden kan billederne også benyttes til trykt materiale, der alene bruges internt på VUC Vest.

Billeder til reklamer og markedsføring
Når vi tager billeder eller video til reklamer og markedsføring for VUC Vest, vil vi altid bede om digitalt/skriftligt
samtykke med underskrift. Det sker både, hvor vedkommende selv melder sig til fotografering, og der kommer en
professionel fotograf på besøg på skolen, eller hvis VUC Vest selv står for at tage denne type billeder.
Det samtykke, der afgives her, vil man altid kunne trække tilbage. Hvis samtykket tilbagekaldes, har det ingen betydning for den brug, der er sket, inden tilbagekaldelsen – vi bruger blot ikke billeder eller film af vedkommende,
når der fremadrettet planlægges kampagner.
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Hvordan bruges billederne
Reklame og markedsføring kan forekomme på mange platforme, og vi benytter bl.a. sociale medier (betalte kampagner), trykte annoncer i aviser og magasiner, busreklamer, biografreklamer samt faktaark og brochurer.
Særligt samtykke fra medarbejdere på VUC Vest
Medarbejdere på VUC Vest har enten underskrevet en særskilt samtykkeerklæring eller underskrevet et ansættelsesbrev med information om brug af billeder1. I samtykkeerklæringen accepterer de, at VUC Vest sammen med
generelle arbejdsrelaterede oplysninger og/eller anden arbejdsrelateret information kan anvende medarbejderens portrætbillede på skolens hjemmeside www.vucvest.dk, www.vucintra.dk, infoskærme og i vores interne billedgalleri samt benytte billeder af medarbejderen fra forskellige arrangementer til brug i fx et jubilæumsblad, interne nyhedsbreve eller lignende. I forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet vil VUC Vest fjerne portrætbillede samt beskrivelse af stilling og kontaktoplysninger fra hjemmesiden og billedgalleriet.
Samtykket gælder ikke brug af billeder i reklamer og markedsføring, her vil det være nødvendigt at få en særskilt
skriftlig accept fra den pågældende medarbejder som beskrevet i afsnittet ’ Billeder til reklame og markedsføring’.
Fotografier medarbejdere ved VUC Vest selv har taget med telefon eller kamera, som vedkommende har delt med
VUC Vest, beholder VUC Vest rettighederne til efter evt. endt ansættelse. Medarbejderne modtager ikke vederlag
eller anden kompensation for brugen af portrætbillederne på hjemmesiden eller de fotografier, de selv har taget
og delt med VUC Vest.
Medarbejdere ved VUC Vest kan finde alle opdaterede samtykkeerklæringer på Personaleintranettet.
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