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Billeder i Gedved IF kan offentliggøres på forskellige medieplatforme så som foreningens facebookside, 

hjemmeside samt i lokale aviser. Alle billeder vil kun blive udleveret til eksternt brug med særskilt 

samtykke. 

SITUATIONSBILLEDER: 

I Gedved IF er varemærket idræt og glade børn og unge. Dette vil vi altid gerne vise omverdenen i form af 

billeder og gode historier fra både træninger og sociale arrangementer i foreningens regi. Dette kan være 

en afslutning i cafeteriet eller en træningsdag med liv og glade dage på boldbanerne. Små hverdagsglimt 

som viser, at Gedved IF er en god forening af være en del af, som sikrer idræt og socialt fællesskab. Disse 

historier vil vi meget gerne både vise på foreningens hjemmeside og på foreningens facebookside. Billeder 

fra sådanne arrangementer defineres som ”situationsbilleder” og kan bruges af foreningen uden 

samtykke. 

PORTRÆT- OG HOLDBILLEDER: 

Foreningen har nogle sponsorer, som får deres logo trykt på foreningens klubtøj.  For at imødekomme 

vores sponsorer har vi brug for at tage billeder af alle hold, hvor spillere er iført klubtøj med tydeligt 

sponsorlogo.  Det betyder meget for vores sponsorer, at de kan se, at de bliver eksponeret. Når vi tager 

holdbilleder vil vi lægge disse ind på vores hjemmeside under de respektive hold og evt. bringe en artikel i 

den lokale avis, facebookside eller hjemmeside. Brug af sådanne billeder defineres som ”portræt- eller 

holdbilleder” og kræver samtykke fra jer. 

Ved indmeldelse i Gedved Idrætsforening giver I automatisk samtykke til brug af portræt- og holdbilleder. 

Såfremt I ikke ønsker at give samtykke, skal dette aktivt fravælges under tilmeldingsproceduren i 

Klubmodul.  

Såfremt I har fravalgt samtykke, kan vi se os nødsaget til at tage dig eller dit barn ud af et holdbillede, 

hvilket vi forventer, at I som forældre har adviseret jeres barn om. 

Såfremt I har accepteret samtykke og alligevel fortryder, så kan I altid rette det under Profiloplysninger. 

Hvis I skulle se et billede af jeres barn på hjemmeside eller facebook, som I ikke bryder jer om, så kan I altid 

rette henvendelse til vores webmaster på webmaster@gedved-if.dk og bede om at få billedet slettet. 

Derudover læner Gedved IF sig op af Datatilsynets beskrivelse for ”Billeder på internettet”, som kan læses 

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

Gedved IF har kun ansvaret for, at ovenstående overholdes i forhold til foreningens hjemmeside 

www.gedved-if.dk samt foreningens officielle facebookside ”Gedved Idrætsforening”. Hvad der bliver 

uploaded af billeder i lukkede holdgrupper mm. er altså IKKE Gedved IF´s ansvar.  

Har I yderligere spørgsmål til ovenstående så kontakt endelig sekretaer@gedved-if.dk 

(Revideret 08.05.2019) 
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