NBC FOTO-POLITIK
På given foranledning, som det jo hedder, har NBC fået en foto-politik, så det kan dokumenteres at
vi naturligvis følger det der hedder persondataloven, hvorunder fotografering af personer hører. Der
skelnes her mellem "situationsbilleder" og "portrætbilleder".
Læs eventuelt mere her:
https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

Bestyrelsen i NBC kan konstatere at cykelsport og fotografering hænger uløseligt sammen, men
fastholder også at klubbens medlemmer og deres pårørende i visse situationer kan frabede sig at
blive fotograferet. Dog kan NBC ikke garantere at disse medlemmer eller deres pårørende ikke
optræder på fotos af større grupper medlemmer, andre ryttere, eller øvrige forsamlinger i forbindelse
med klubarrangementer. NBC’s bestyrelse har udstukket følgende retningslinjer for fotografering i
klubsammenhæng:
•

NBC forbeholder sig retten til at tage fotos af klubbens medlemmer og deres pårørende med
henblik på at understøtte klubbens kommunikation med relevant billedmateriale

•

NBC vil tilstræbe at disse fotos for lang størstedelens vedkommende er gruppefotos af
medlemmer frem for individuelle ’portrætter’ med mindre andet udtrykkeligt er aftalt

•

NBC har ingen interesse i at udstille klubbens medlemmer eller deres pårørende, og vil derfor
kun offentliggøre billedmaterialet i sobre og relevante sammenhænge

•

NBC vil uden unødvendigt ophold – og på direkte opfordring – slette fotos, der viser
enkeltpersoner eller grupper i ikke-klubrelevante scenarier

•

NBC respekterer medlemmernes ret til privatliv og fotograferer ikke enkeltpersoner mod
deres vilje, dog registreres denne information ikke på person-niveau

•

NBC bestræber sig på kun at offentliggøre lav-risiko billedmateriale på klubbens hjemmeside
og sociale medier, således at enkeltpersoners udtryk ikke kan misbruges

•

NBC udleverer ikke klubbens billedmateriale til 3. mand – herfra dog undtaget materiale til
specifikke markedsføringsformål hos godkendte partnere

•

NBC udleverer gerne klubbens billedmateriale til de fotograferede medlemmer og deres
pårørende, såfremt dette er praktisk muligt

•

NBC kan yderligere konstatere at sociale medier, som bruges af danske borgere, aldrig vil
kunne kræve ret til vores fotos – ophavsretten tilhører til enhver tid fotografen

