
 

BILLEDER PÅ INTERNETTET OG DE SOCIALE MEDIER 
Siden 2002 har det været Datatilsynets praksis, at vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af 
billeder på internettet, varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede. 
 
Datatilsynet har nu ændret praksis. Datatilsynet sondrer ikke længere mellem situations- og por-
trætbilleder. Det vil fremadrettet være Datatilsynets opfattelse, at spørgsmålet, om der vil kunne 
offentliggøres et billede på internettet – uden samtykke fra den berørte person – vil bero på en hel-
hedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det påhviler derfor den dataansvarlige 
– som ved enhver behandling af personoplysninger – at vurdere, på hvilket behandlingsgrundlag et 
billede af en identificerbar person kan offentliggøres. 
 
Hvordan håndterer vi billeder inden for Y’s Men regi under hensyntagen til personda-
talovgivningen? 

Når vi tager billeder, lagrer, behandler og eksempelvis offentliggør billeder på internettet og sociale 
medier med genkendelige personer, så behandler vi - i henhold til Datatilsynets ændrede praksis om 
billeder - personoplysninger. Enhver behandling af personoplysninger skal bl.a. være lovlig, rimelig 
og gennemsigtig. Der skal også være et grundlag for behandlingen (samtykke, interesseafvejning).  
Hvis vi offentliggør billeder i papirform, f.eks. i forbindelse med pressemeddelelser, brochurer, pr. 
foldere m.m. gælder de samme regler.  
 
Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke. 

• Billeder af Y’s Men i forbindelse med åbne aktiviteter. F.eks. loppe- julemarked m.m. 
• Billeder af Y’s Men og besøgende i forbindelse med aktiviteter 
• Billeder af besøgende i forbindelse med aktiviteter 
• Billeder af Y’s Men og besøgende, herunder børn og unge, i forbindelse med aktiviteter 
• Billeder af besøgende, herunder børn og unge, i forbindelse med aktiviteter. 



Der er ikke genkendelige personer 
Hvis der ikke er personer på billedet, som på nogen måde kan genkendes, heller ikke af brugere af 
internettet, kan det offentliggøres uden videre. Et sådant billede indeholder ikke personoplysninger. 
Det hører derfor ikke ind under persondatalovgivningen. 
 
Der ér genkendelige personer 
Ér der personer, som kan genkendes, er billedet omfattet af persondatalovgivningen. Vi skal derfor 
overholde oplysningspligten. Det betyder, at vi som udgangspunkt samtidig med, at vi optager bil-
ledet, skal oplyse den/de pågældende personer om, hvorfor vi fotograferer, hvad billedet skal bru-
ges til, og hvor længe det bliver gemt. Vi skal også informere om, hvem der er klubbens kontaktper-
son.             
 
Hvis formålet er, at billedet skal lægges ud på nettet, skal vi inden offentliggørelsen oplyse den/de 
personer, der kan genkendes - ikke blot af os men også af nettets brugere, at vi har tænkt os at 
lægge billedet ud på internettet. 

Hvis billedet oprindelig blev optaget med et andet formål, og vi siden hen, har et ønske om at bruge 
billedet på nettet, kan vi komme i den situation, at der kan være én eller flere personer på billedet, 
som vi ikke kender, og derfor ikke kan finde frem til igen. I givet fald kan billedet ikke offentliggøres. 
Vi vil ikke kunne oplyse den/de pågældende om vores hensigt. Personen/personerne har derfor ikke 
mulighed for at gøre indsigelse. 
 
Der er billeder af børn og unge 
Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal du – som en ekstra ting – tænke på, at denne 
gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste 
om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en behandling af personoplysninger – i 
dette tilfælde din offentliggørelse af et billede af dem. 

Børns mulighed for at give samtykke (uddrag fra datatilsynet regler) 
Når en dataansvarlig ønsker at behandle personoplysninger om et barn på baggrund af et samtykke, 
skal den dataansvarlige overveje, om barnet selv kan give samtykke, eller om samtykket skal indhen-
tes hos forældremyndighedsindehaver. Om barnet selv kan give samtykke, afhænger af en konkret 
modenhedsvurdering. Den dataansvarlige skal derfor konkret vurdere, om barnet har tilstrækkelig 
modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt vil et barn på 15 år være tilstrækkelig 
moden til at kunne give samtykke på egne vegne. Hvis den dataansvarlige vurderer, at barnet ikke 
har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet indhentes fra forældremyndighedsindeha-
ver. Den information, som skal gives forud for meddelelse af samtykke, skal tilpasses barnets forstå-
else. Informationen skal være formuleret i et klart og let forståeligt sprog, så barnet kan overskue 
oplysningerne. 

Eksempler på billeder, der kun kan offentliggøres med samtykke: 
Billeder af Y’s Men fra interne (lukkede) møder og aktiviteter – herunder klubmøder, udvalgsmøder, 
rådsmøder, årsmøder, stormøder, generalforsamling og kurser. 

Foredragsholdere m.m. 
Vi bør spørge, om der må tages billeder, offentliggøres på nettet og sociale medier. 

 

 

 



 

DATATILSYNETS INFO / NOTAT  
Datatilsynets tekst om billeder på internettet 
Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af 
personoplysninger. Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den på-
gældende. Et billede med genkendelige/identificerbare personer udgør således oplysninger om dis-
se personer. 

De databeskyttelsesretlige regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling (offentliggø-
relse af billedet) lovligt kan finde sted. Det indebærer bl.a., at du – inden du offentliggør billedet - 
skal have et grundlag for at gøre det, ligesom du skal sørge for, at den eller de personer, der er på 
billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulig-
hed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det. Du er i denne situation den dataansvarlige og 
personen/personerne på billedet, som du vil offentliggøre, er den eller de registrerede. 

Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal du – som en ekstra ting – tænke på, at denne 
gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste 
om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en behandling af personoplysninger – i 
dette tilfælde din offentliggørelse af et billede af dem. 

Børns mulighed for at give samtykke  
Når en dataansvarlig ønsker at behandle personoplysninger om et barn på baggrund af et samtykke, 
skal den dataansvarlige overveje, om barnet selv kan give samtykke, eller om samtykket skal indhen-
tes hos forældremyndighedsindehaver. Om barnet selv kan give samtykke, afhænger af en konkret 
modenhedsvurdering. Den dataansvarlige skal derfor konkret vurdere, om barnet har tilstrækkelig 
modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt vil et barn på 15 år være tilstrækkelig 
moden til at kunne give samtykke på egne vegne. Hvis den dataansvarlige vurderer, at barnet ikke 
har den tilstrækkelige modenhed, bør samtykket i stedet indhentes fra forældremyndighedsindeha-
ver. Den information, som skal gives forud for meddelelse af samtykke, skal tilpasses barnets forstå-
else. Informationen skal være formuleret i et klart og let forståeligt sprog, så barnet kan overskue 
oplysningerne. 
 
Rettigheder og pligter 
Der findes ingen specifikke databeskyttelsesretlige regler om offentliggørelse af billeder på internet-
tet af genkendelige personer. Når du (den dataansvarlige) vil offentliggøre et billede på internettet 
med identificerbare personer, er det afgørende, at du gør dig klart, hvad dit grundlag for at offent-
liggøre billedet er. Har du f.eks. fået lov af personen på billedet? Behandling af personoplysnin-
ger kan nemlig blandt andet ske, hvis den registrerede (personen på billedet) har givet sit samtykke 
til det. 

Almindelige personoplysninger (i form af et helt almindeligt billede) kan imidlertid også behandles, 
hvis den dataansvarlige har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og denne interesse over-
stiger den registreredes interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen). 

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvej-
ning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvil-
ken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. Det er afgørende, 
at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, 
f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Alderen på personen på 

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/


billedet skal i den forbindelse også tages i betragtning. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle ind-
virkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på bil-
ledet. 
 
Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke: 

• Billeder af publikum til en koncert 
• Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende 
• Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter 

Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke: 

• Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende 
• Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende 
• Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed 

Offentlige myndigheder kan i øvrigt ikke behandle personoplysninger på baggrund af en interesse-
afvejning, når behandlingen sker som led i myndighedens udførelse af sine opgaver. Offentlige 
myndigheder kan imidlertid behandle almindelige personoplysninger, hvis behandlingen er nød-
vendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offent-
lig myndighedsudøvelse, som myndigheden har fået pålagt. 
 
Følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold 
Hvis et billede indeholder følsomme oplysninger om den eller de personer, der er på billedet, skal 
du overveje nøje, om der er grundlag for at offentliggøre billedet uden samtykke fra den eller de 
pågældende. Dette vil således sjældent kunne lade sig gøre. 

Du skal også nøje overveje, om et billede, som – eventuelt sammen med tekst – indeholder oplys-
ninger om en fysisk persons strafbare forhold, vil kunne offentliggøres. 

Oplysningspligt og ret til indsigelse 
Ligesom du skal sikre dig, at du lovligt må offentliggøre et billede på internettet, dvs. at du har et 
grundlag for at kunne offentliggøre billedet, skal du også være opmærksom på, at der gælder en 
oplysningspligt over for de personer, der fremgår af et billede. Du skal i almindelighed sørge for, at 
den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet 
på internettet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det. 

Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med offentliggørelsen, har vedkommende ret til 
at gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Per-
sonen skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, 
der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør du umiddelbart fjerne 
det. 

Du kan læse mere om oplysningspligten og retten til at gøre indsigelse i Datatilsynets vejledning om 
den registreredes rettigheder. 

Klage til Datatilsynet 
Hvis du ikke vil imødekomme en anmodning om at slette et offentliggjort billede, skal du være op-
mærksom på, at personen, der fremgår af billedet, kan klage til Datatilsynet. Personen, der klager, vil 
i den forbindelse blive bedt om at sende os de argumenter, vedkommende har begrundet sit ønske 
med, og det svar, vedkommende har fået fra dig.  

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

	Datatilsynets tekst om billeder på internettet Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågælde...
	Oplysningspligt og ret til indsigelse Ligesom du skal sikre dig, at du lovligt må offentliggøre et billede på internettet, dvs. at du har et grundlag for at kunne offentliggøre billedet, skal du også være opmærksom på, at der gælder en oplysningspligt...


