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Retningslinjer nettvett i Driv IL 

Det legges stadig ut bilder på internett både privat, på hovedsiden til Driv og nettsider til de 

enkelte gruppene. Hovedstyret i Driv ønsker derfor å minne om noen retningslinjer som bør 

følges. 

Det er viktig at vi som voksne følger personopplysningsloven. Vær varsom med å publisere 

bilder, navn og opplysninger om barn, unge og andre på internett. Som idrettslag er dette en 

fin måte å distribuere opplysninger og hendelser på, men i utgangspunktet skal den 

foresatte samtykke dersom bilder og opplysninger om mindreårige legges ut på nettet. 

 En vanlig rettesnor er at:  

 Barn som er 12 år eller eldre kan gi samtykke om publisering av bilder som er 
dagligdags og ukontroversielle.  

 Ungdommer som er 15 år eller eldre kan gi samtykke om publisering i de aller fleste 
situasjoner  

 Personer over 18år kan gi samtykke i alle situasjoner  
 

Når dette er sagt er det ingen lov som sier at vi ikke kan ta bilder av barna våre. Hovedstyret 

er av den oppfatningen at idrettsarrangementer og treninger er en offentlige arena og er 

derfor et av noen unntak når det gjelder å unngå samtykkeregelen. 

Offentlige arrangementer: Hvis du avbildes i toget 17.mai, i en demonstrasjon, en 

fotballturnering eller andre offentlige arrangement, så kan du ikke motsette deg publisering. 

Alle vet at det er vanlig å ta bilder på slike arrangement, og det er jo frivillig å delta. Personer 

som absolutt ikke ønsker å bli avbildet må ta hensyn til dette. 

Vi skal som idrettslag være inkluderende og ivareta sikkerheten til utøverne våre og vi ber 

om at hvis det er noen som uttrykker at de ikke ønsker å bli tatt bilde av for publisering på 

Facebook eller andre sosiale medier bør dette respekteres. 

Vis nettvett 

Hilsen Hovedstyret i Driv 

 

Se også regler på Norges idrettsforbund sine sider 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bilder-av-barn-pa-nett/  

Kilder:  
http://ndla.no/nb/node/95100   

http://personvernskolen.no http://portalen.akershus-fk.no/ansatt/virksomhetssider/vestby-

vgs/informasjonssikkerhet/digital%20d%F8mmekraft/ 
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