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Rutiner vid återkallande av samtycke
Avbildade studenter och externa personer – samtycke
En bild på en person är en personuppgift som regleras av dataskyddsförordningen, GDPR. När
Umeå universitet fotograferar eller låter fotografera studenter och externa personer gäller muntligt
samtycke om det inte gäller barn under 13 år – då ska en vårdnadshavare skriva på en skriftlig
samtyckesblankett. Den avbildade personen, eller ett barns vårdnadshavare, kan när som helst dra
tillbaka sitt samtycke.

Avbildade anställda – allmänt intresse
Vid fotografering av anställda gäller inte samtycke som rättslig grund, utan istället ”allmänt
intresse”. Anställda har ändå rättigheter att göra invändningar mot behandling av personuppgifter,
det vill säga kräva att universitetet tar bort publicerade bilder på dem samt raderar dem ur
Mediabanken. Undantag kan gälla för anställda i publika roller.

Återkallande av samtycke
En avbildad person kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke och då behöver universitetet
tillmötesgå begäran. Anställda kan också begära att universitetet tar bort publicerade bilder eller
bilder från Mediabanken som föreställer dem. För det mesta ska universitetet då tillmötesgå
begäran. Är det fråga om en anställd i en publik roll kan det dock vara så att det allmänna intresset
väger över det personliga. Ta i så fall gärna kontakt med en universitetsjurist.

Rutin vid återkallande av samtycke
•

Skicka gärna begäran om återkallande av samtycke vidare till i första hand bildredaktör
och i andra hand Inhousebyrån.

I övrigt gäller följande rutin:
•

Gör en sökning på personen i Mediabankens backend-gränssnitt. Frontend räcker inte
eftersom bilder kan finnas opublicerade i backend. Detta kräver att man har behörighet i
backend.

•

Gör en sökning på externwebb och intranät på personen i fråga för att lokalisera om bilden
finns publicerad där. Man kan även få en uppfattning om bilden är publicerad på
externwebben via backend.

•

Ta bort bilder på personen från externwebb och intranät (kräver behörighet som
webbredaktör). Kontakta innehållsansvarig och/eller webbredaktören för sidan i fråga och
informera om läget.

•

Avpublicera publicerade bilder i Mediabanken och släng sedan alla bilder på personen.
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•

Används bilden som personalbild på en anställds personliga sida på externwebben
respektive intranätet? Meddela den anställde att den själv ansvarar för att ta bort eller byta
ut bilden på den personliga sidan.

•

Om en av vårdnadshavare påskriven samtyckesblankett finns behöver den kasseras (gäller
barn under 13 år).

•

Meddela personen vilka åtgärder du vidtagit när du är klar.

Läs mer om bilder som personuppgifter på Aurora:

https://projekt.aurora.umu.se/projekt/kommunikatorsnatverket/Sidor/Bilden-sompersonuppgift.aspx
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