
ITH policy angående trygga bilder, 
utsändningar och digitala möten

Alla bilder, filmer, ljudupptagningar, digitala möten och sändningar som streamas ska kännetecknas 
och genomsyras av vår värdegrund om alla människors lika värde. Vi vidtar särskild försiktighet vid 
fotografering av barn och unga enligt vår barnsyn och barnets särskilda skyddsvärde. Bilder som tas 
och publiceras ska vara trygga och signalera trygghet. Bilder som kan upplevas som kränkande, 
närgångna eller på annat sätt utlämnande får aldrig tas eller publiceras. Vid möten med utsatta 
människor som är i behov av skydd och stöd ska det alltid ske en avvägning där den personliga 
integriteten står över den kommunikativa och kommersiella kraften.

Vid fotografering har ITH följande policyVid fotografering har ITH följande policy
 - Målsman ska skriftligen godkänna bildpublicering av barn under 18 år.
 - Barn från 7 år ska också ge sitt skriftliga godkännande för bildpublicering.
 - I dokumentet för godkännande av bildpublicering ska alla plattformar där bilderna kan komma   
  att publiceras stå med, t.ex. sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. Om bilderna ska få 
  användas till andra ändamål än vad som specificerats måste ett nytt godkännande ges.
 - Närgångna bilder som kan upplevas som utlämnande för barnet får varken tas eller publiceras.
  - All fotografering på badplatser eller vid aktiviteter där barn och ledare har badkläder på sig är   
  förbjuden.
 - Vidta särskild varsamhet när det gäller utsatta barn och unga. Bilder på personer med        
  skyddade personuppgifter får under inga omständigheter publiceras.
 - Sätt upp information i lokalerna om att besökare alltid måste be om tillstånd innan de 
  fotograferar någon. Bilder får inte spridas på sociala medier utan tillstånd.
 - Prata med barnen om att de behöver samtycke innan de laddar upp bilder på varandra.

Vid sändningar som streamas eller läggs ut på internet har ITH följande policyVid sändningar som streamas eller läggs ut på internet har ITH följande policy
 - Målsman ska skriftligen godkänna medverkan av barn under 18 år.
 - Barn från 7 år ska också ge sitt skriftliga godkännande för medverkan.
 - Informera samtliga i lokalen om att en sändning pågår och vilka delar av lokalen som syns i     
  bild. Notera att det måste finnas platser som inte syns i sändning, alltså kan inte alla sittplatser  
  filmas.
 - Var extra varsam i samband med andligt sökande i form av exempelvis bön och förbön där 
    in dividens integritet särskilt måste beaktas.

Vid digitala möten som exempelvis zoom eller teams har ITH följande policy

 - Inga möteslänkar får spridas öppet på t.ex. sociala medier eller hemsida utan skickas via mail    
  eller meddelande direkt till deltagarna.
 - Minst en ledare ska vara ITH ansvarig på mötet och hålla koll på vilka som släpps in på mötet   
  och att det inte pågår något opassande bland deltagarna.
 - Varje deltagare ska identifiera sig minst en gång under samlingen.
  - Uppmuntra användning av kamera och hörlurar för att öka tryggheten vid gruppsamtal.

Skriftliga godkännanden för publicering av bilder och medverkan vid sändningar som streamas ska 
tas in regelbundet en gång om året i löpande verksamhet samt i samband med arrangemang så 
som läger eller kollo. Dokumentet ska innehålla information om vad bilderna ska användas till.

Vid ytterligare frågor, kontakta: itryggahander@fralsningsarmen.se


