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Bildjuridik - Bilder, video och GDPR
Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala
medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas.
TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var för sig eller som en samlad kurs. Delkurserna ger tillsammans en
övergripande och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering. Utbildningen vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting,
företag, museer, organisationer och föreningar som arbetar med bilder.
Del 1 är inriktad på grundläggande bildjuridik och omfattar 3 timmar. Exempel på
frågor som behandlas:

Utbildare:
Katarina Ladenfors, advokat,
specialist på medierätt samt
mycket erfaren utbildare.

•

Kurserna ges på distans

•
•
•

Tills vidare ges kurserna endast
på distans på grund av den
rådande pandemin.

Eller som huskurs…
Kursen ges också som företagsanpassad utbildning där
vi skräddarsyr innehållet
utifrån deltagarnas
förkunskaper och
organisationens behov.

•

Del 2 fokuserar på GDPR (omfattar tre timmar och kräver goda kunskaper i upphovsrätt eller genomgången delkurs I).
Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som
omfattas av personuppgiftsregleringen. Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde
ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver
laglig grund. Exempel på frågor:

•
Aktuella kursdatum:
•

16 februari 2022

•

26 april 2022

•

16 juni 2022

Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och
film.
Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/
video, hur får de användas?
Vad får/ska lagras i arkivet? När ska bilder och videofilmer raderas?
Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.

•
•
•
•
•

Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och
fungerar modellavtal? Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
GDPR, ansiktsigenkänning och kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?
Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras
användningen?
Nya Schrems II–domen— vad innebär den för användning av personbilder?
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