
Regler og retningslinjer for brug af fotos
Hvis du gerne vil anvende fotos, til såvel trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender 
til persondatalovens regler om brug af billeder, som gælder for al offentliggørelse. 

Ifølge loven skelnes der mellem to slags billeder: portrætfotos og situationsfotos.
- Portrætfotos skal du altid søge om tilladelse til før du anvender dem.
- Situationsfotos kan du som udgangspunkt anvende, uden at du har søgt om tilladelse.

Portrætfotos
Portrætfotos skal du altid søge om tilladelse til før du anvender. Portrætfotos er billeder, hvor det 
primære formål er at vise en eller flere personer tæt på. Hvis det er et nærbillede af børn eller 
voksne, kan man som hovedregel sige, at det er et portrætfoto. 

Hvis portrætfotoet er af børn under 15 år, skal du indhente tilladelse fra forældrene eller værgen.

Dette er et portrætfoto, som du skal søge om tilladelse til at bruge fra 
forældrene/værgen. (Arkivfoto)

Situationsfotos
Situationsfotos kan du som udgangspunkt anvende, uden at du har søgt om tilladelse. Situationsfotos 
er, modsat portrætfotos, billeder hvor det primære formål er at vise en situation – fx børn der leger i 
skolegården, eller mennesker til en koncert. Det gør ikke noget, at man kan genkende personer på 
situationsfotoet, personerne må dog ikke være centrale i billedet.

Det er vigtigt, at personerne på et situationsfoto ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Dette 
er selvfølgelig en vurderingssag, og er du blot en smule i tvivl om billedet kan opfattes krænkende, 
bør du søge om tilladelse fra de personer, som er afbilledet.

Dette er et eksempel på et situationsfoto, som kan offentliggøres 
uden tilladelse fra forældrene/værgen. (Arkivfoto)

(Hvis de to drenge i højre side havde stået længere fremme og mere 
centralt i billedet, skulle du søge om tilladelse fra deres forældre, før 
fotoet kunne anvendes).
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Dette er et portrætfoto. De to drenge er nu klippet ud af ovenstående situationsbillede, 
og billedet betragtes nu som et portrætfoto. (Fokus for billedet er nu ikke er at vise en 
situation med legende børn, men at vise de to drenge). Du skal derfor søge om 
tilladelse fra forældre/værge, før du anvender dette billede.

Tilladelse til brug af fotos
Hvis du overvejer at anvende et portrætfoto ELLER et situationsfoto, hvor personerne er centrale, 
eller hvor der er risiko for, at fotoet kan opfattes krænkende, er det vigtigt, at få en tilladelse fra den/
de fotograferede eller deres forældre/værge, hvis der er tale om børn under 15 år. Det er vigtigt, at 
de der skriver under, er helt klare over, hvad de skriver under på.

Kan fotos trækkes tilbage?
Hvis der opstår en situation, hvor fx et forældrepar alligevel ikke vil have, at et situationsfoto eller 
portrætfoto af deres barn bliver anvendt, fx på en hjemmeside, er det vigtigt, at du forsøger at 
imødekomme deres ønske og fjerner fotografiet.

Foto tilladelse
Dette er et eksempel på ordlyden til en foto tilladelse.

Tilladelse til brug af fotos på foreningens hjemmeside og publikationer
Jeg giver hermed tilladelse til, at foreningen må anvende fotos af mig, mit barn eller min 
pårørende på foreningens hjemmeside og publikationer.

Etiske regler for brug af fotos
• Fotoet skal vise foreningens aktiviteter
• Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende eller krænkende
• Fotoet må ikke bruges kommercielt
• Fotoet må ikke overdrages til andre udenfor foreningen
• Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage

Navn og fødselsdato på den person, tilladelsen gælder for (blokbokstaver):

____________________________________________________________

Dato: Underskrift: _____________________________________________
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