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Regler for fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors 

 
Når man tager billeder/laver videoer for Ungdommens Røde Kors skal man sikre, at alle - som 

medvirker - har givet tilladelse. Det er meget vigtigt, at alle som medvirker har givet et oplyst 

samtykke, som betyder, at man er 100 % klar over, hvad man har sagt ja til. Altså: 

 

 Hvad billederne skal bruges til at fortælle om (fx om ferielejr) 

        Hvor billederne skal bruges (fx på urk.dk) 

        Hvor længe vi opbevarer billederne (fx 5 år) 

        Hvem skal de kontakte, hvis de senere vil have fjernet billederne 

        … og en del andre ting 

 

Læs mere nedenfor, hvor vi har beskrevet alle reglerne. Er du i tvivl, er du altid velkommen til 

at skrive til webred@urkmail.dk  

 

1.0 Aldersgrænse og godkendelse af samtykkeerklæring 

Ved børn og unge på 15 år og yngre – skal vi bruge forældres/værges samtykke. 

Ved unge og voksne på 16 år og ældre – kan de selv give samtykke. 

 

1.1 Samtykkeerklæring 

Jf. den nye persondatalovning (også kaldet GDPR) skal ALLE, som medvirker på et billede eller 

i en video, give sit samtykke til, at vi må bruge og gemme billedet/videoen.  

 

Man får et gyldigt samtykke på en af følgende måder:  

 

 Ved at få den medvirkende til at skrive under på den gældende samtykkeerklæring, 

som er tilgængelig her i værktøjskassen på www.urk.dk. Dette kan enten ske fysisk 

eller digitalt. Herefter scanner og gemmer man samtykkeerklæringen sammen med 

billedet. Husk også at udlevere en kopi til den, som har skrevet under, så de fx altid 

kan finde mail og tlf.nr. på, hvem de skal kontakte for at få slettet billedet/videoen.  

 

 Ved at få den medvirkende til at give sin mundtlige tilladelse foran min. to vidner. Før 

tilladelsen gives, skal man sørge for, at alle punkter i samtykkeerklæring er læst 

op/informeret, så den medvirkende ved præcis, hvad han/hun har sagt ja til.  

De to vidners navne og kontaktinformation skal gemmes sammen med billedet/videoen.  

Eksempel: Du tager et billede af en ung til et event. Du spørger ham, om det er ok at 

bruge billedet og gennemgår derefter samtykkeerklæringen. Han siger ok foran to 

andre frivillige. Nu må I bruge billedet. I gemmer billedet og navnene + kontaktinfo på 

de to frivillige, der har overhørt samtykket, samme sted.  

 

1.2 Samtykkeerklæringens form 

Der er lavet én gældende samtykkeerklæring, som både dækker video og fotografering.  

Den findes på dansk og engelsk. Den ligger, her: https://urk.dk/attester-tilladelser-og-

politikker. 

Tilladelsen dækker følgende former for brug: 

 På www.urk.dk 

 I vores fotoarkiv (www.flickr.com/urkfoto) 

 På vores sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube mm.) 

 I publikationer, præsentationer og rapporter (flyers, håndbøger, plakater mm.).  

mailto:webred@urkmail.dk
http://www.urk.dk/
https://urk.dk/attester-tilladelser-og-politikker
https://urk.dk/attester-tilladelser-og-politikker
http://www.urk.dk/
http://www.flickr.com/urkfoto
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 Markedsføring og nyhedsbreve 

 Videregivelse til tredjepart fx til pressen som illustration til en artikel eller lignende.  

 

Husk altid at versionere fototilladelsen ift. den specifikke aktivitet, som skal indsættes i feltet 

markeret med gult.  

 

OBS. Aktiviteter (som fx ferielejr og Sej Sommer) skal selv versionere selve fototilladelsen, 

hvis de gerne vil bruge billederne til andet (fx fotobøger) end ovenstående. Versioneringen 

betyder, at det skal skrives tydeligt ind i fototilladelsen, at billederne også vil blive brugt til 

fotobøger. 

 

2.0 Fotografering/optagelse på aktiviteter 

Ved fotografering og videooptagelse fra specifikke aktiviteter gælder ovenstående regler om 

aldersgrænser og samtykkeerklæring.  

 

De frivillige på aktiviteten skal altid informeres i forvejen, hvis der kommer en fotograf udefra 

for at tage billeder af aktiviteten. Dog kan de frivillige hverken godkende eller afvise en 

fotograf på vegne af deltagerne i aktiviteten – det kan kun deltagerne (hvis de er gamle nok) 

og deres forældre.  

 

De frivillige kan dog godt afvise en fotograf, hvis det ikke passer ind i aktivitetens planlagte 

aktiviteter på dagen – så må de i fællesskab finde en anden dag. 

Husk at frivillige også skal give samtykke, hvis der skal tages billeder af dem. 

 

De frivillige er ansvarlige for at fortælle børnene og de unge, der bruger aktiviteten, om at der 

vil blive filmet/taget billeder. De frivillige skal ligeledes gøre det klart for alle deltagere, at de 

altid må takke nej til at medvirke.  

 

Drejer det sig om børn/unge under 16 år, skal de frivillige sørge for at indhente 

samtykkeerklæringer fra en forælder/værge.  

 

Billeder og video af deltagere vil blive koblet til den type aktivitet, hvor billedet/videoen er 

taget eller til at vise et bredt udsnit af Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter. Derfor skal 

samtykkeerklæringen på dette punkt versioneres, så den pågældende aktivitets navn også 

fremgår af samtykkeerklæringen. Så husk at tilrette dette fra gang til gang.  

 

2.1 Billeder fra events/det offentlige rum 

Når Ungdommens Røde Kors afholder et offentlig arrangement, skal man også indhente enten 

skriftligt eller mundtligt samtykke, som beskrevet i afsnittet ovenfor. Det er samme regler, der 

gælder over alt.  

 

2.2 Fotografering/optagelse til større ting/produktioner 

Når der skal produceres materiale til større projekter, fx en kampgane eller en større 

videoproduktion, anbefales det altid, at man indhenter skriftligt samtykke på forhånd. Især 

hvis det er børn/unge under 16 år, hvor det er forældrene/værgen, der skal give sit samtykke. 

Ofte vil der blive udarbejdet en mere specifik medvirkende-kontrakt til de større produktioner.  

 

3.0 Ungdommens Røde Kors i medierne 

Det er fortsat tilladt for medier (f.eks. aviser eller tv-medier) at tage billeder og filme fra 

Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter (da de er omfattet af medieansvarsloven). 
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Hvis optagelsen/fotograferingen foregår på en aktivitet, er det de frivilliges ansvar at oplyse 

alle om, at der kommer en journalist, og at man har ret til ikke at medvirke. Hvis det er 

muligt, skal forældrene (ved børn/unge under 16 år) på forhånd oplyses om, at der er kommer 

et medie på besøg. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal den frivillige i samarbejde med mediet 

kontakte forældrene til det barn, som interviewes/filmes/fotograferes, så de kan give deres 

mundtlige tilladelse til journalisten. Det anbefales altid at være i god tid med tilladelser, hvis 

der er tale om børn/unge under 16 år. 

 

Hvis interessante medier henvender sig til en aktivitet, opfordrer vi de frivillige til at hjælpe 

medierne med at få godkendelse (hjælp evt. med at udvælge børn, hvor forældrene er villige 

til at give godkendelse). 

 

Det er en fordel for URK at få omtale i medierne, så flere og flere lærer vores aktiviteter og 

organisation at kende og får lyst til at være med eller støtte op på den ene eller anden måde. 

Så sig endelig ja til den slags, hvis deltagerne på aktiviteten ønsker at være med, og hvis det 

passer ind i jeres planlægning. Men vær selvfølgelig bevidst om indholdet af artiklen, så ingen 

bliver hængt ud. Spørg altid gerne journalisten en ekstra gang, hvis du er i tvivl om 

indholdet/hvad materialet skal bruges til. Du er også meget velkommen til at kontakte 

kommunikationskonsulenterne på sekretariatet for rådgivning (se kontaktinfo på urk.dk i den 

øverste kontakt-bjælke).  

 

4.0 Må Ungdommens Røde Kors videregive billeder? 

Det er tilladt for Ungdommens Røde Kors at videregive billeder til tredjepart – f.eks. 

nyhedsmedier – hvis der foreligger en gyldig samtykkeerklæring (dvs. den erklæring, som er 

opdateret efter maj 2018, hvor den nye persondatalov trådte i kraft). Billederne må kun blive 

brugt til at illustrere de aktiviteter, de stammer fra, eller til at illustrere Ungdommens Røde 

Kors generelt. 

 

5.0 Hvem har ansvaret? 

Der skal altid være en gyldig samtykkeerklæring på billeder/video fra vores aktiviteter til 

Ungdommens Røde Kors’ eget brug.   

De frivillige på en aktivitet må godt på forhånd indsamle samtykkeerklæringer, så de ligger 

klar, når fotografen kommer ud til aktiviteten.  

Det er arrangørens (f.eks. sekretariatet eller aktiviteten afhængig af setup’et) ansvar, at alle 

tilladelser er i hus.  

Når det drejer sig om mediers fotografering på en aktivitet eller andet URK-arrangement, så er 

det URKs (aka frivillige eller medarbejdere) ansvar at informere deltagere og frivillige om, at 

der kommer besøg fra et medie OG indhente accept eller no-go fra disse. Hvis besøget 

accepteres, er det i sidste ende mediets eget ansvar at indhente fototilladelser. MEN det er 

klart, at vi som organisation har en interesse i at hjælpe mediet med dette, især hvis der er 

personer under 16 år til stede, som ikke selv må give samtykke.  

 

6.0 Kan man trække en godkendelse tilbage/få slettet et billede 

Ja, man kan altid trække en godkendelse tilbage eller få slettet et billede fra et offentlig event, 

medmindre der er tale om større produktioner, hvor man f.eks. er del af en kampagnefilm (i så 

fald har man skrevet under på en anden type kontrakt, se punkt 2.2). 
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Hvis man ønsker at få slettet et billede af sig selv/sine børn, skal man skrive til 

webred@urkmail.dk. Medsend billederne og evt. hvor og hvornår, de er taget, så vi kan få dem 

slettet alle steder i systemet.  

 

mailto:webred@urkmail.dk

