Ohje henkilötietojen käsittelemiseksi partiossa

VALOKUVIEN KÄYTTÄMINEN PARTIOSSA
Suomen Partiolaiset on luonut valtakunnallisen mallin, joka mahdollistaa valokuvien käytön partiotoiminnassa.
Tässä suunnitelmassa on käytettävät suostumustekstit ja kuvaus siitä, miten suostumus pyydetään teknisesti.
Mallia on suunniteltu yhdessä lakimiesten ja Suomen Partiolaisten viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten
kanssa.

Suostumuksen sisältö
Ohessa selitetään, mitä valokuvilla tehdään ja miksi suostumus pyydetään. Kun henkilö esimerkiksi ilmoittautuu
tapahtumaan ja antaa henkilötietojaan, hänen tulee saada nämä tekstit tiedoksi, jotta hän voi antaa suostumuksen
tai olla antamatta sitä.
Kuvaamme tapahtumissamme kuva- ja videomateriaalia partion viestintä- ja markkinointikäyttöön. Partiotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti.
Pyydämme, että annat suostumuksen sinusta otettujen kuvien ja videoaineiston käyttöön partion viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvia ja videoita käyttävät Suomen Partiolaiset, partiopiirit ja niiden aluejärjestöt sekä partiolippukunnat Suomen Partiolaisten palveluohjeiden ja -ehtojen mukaisesti. Kuvat voidaan tallentaa partion kuva-arkistoihin.
Jos olet alle 14 vuotta tai sitä nuorempi, suostumuksen antaa huoltajasi.
”Annan suostumuksen itseäni ja/tai huollettavaani koskevan kuvamateriaalin käyttöön partion viestinnässä esimerkiksi
partiolehdissä, partion sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla sekä markkinoinnissa, varainhankinnassa ja mediakäytössä.” ☐
Suostumus on vapaaehtoinen ja voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Kuva- tai videoaineistoa ei poisteta
käytöstä takautuvasti. Kuva- ja videoaineistojen käyttöä koskevat palvelupyynnöt tulee tehdä kirjallisesti viestinta@partio.fi.
Henkilötietojen käsittelyn periaatteet partiossa kuvataan dokumentteineen ja ohjeineen osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.

Suostumuksen pyytäminen
Suostumus tulee antaa aktiivisesti ja vapaaehtoisesti liittymislomakkeessa ts. jäseneksi liittyvän tai tämän huoltajan tulee merkitä itse aktiivisesti rasti ruutuun suostumuksen antamisen merkiksi. Tämä tieto tallentuu jäsenen
tietoihin ja jäsen tai huoltaja voi käydä peruuttamassa suostumuksen milloin tahansa päivittämällä jäsentietojaan.
Jokaiseen tapahtumaan ilmoittauduttaessa pyydetään erikseen suostumus valokuvien käyttöön. Jos henkilö on
antanut jo suostumuksensa, se näkyy tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa. Tapahtumaan ilmoittauduttaessa
suostumus on pakollinen tieto.
Nykyisiltä jäseniltä pyydetään suostumus, kun he ilmoittautuvat tapahtumiin seuraavan kerran ja kannustamalla
heitä päivittämään jäsentietojaan.
Nämä tekniset muutokset tehdään Kuksaan syksyllä 2018. Siten jokaisen tapahtumanjärjestäjän ei tarvitse lisätä
suostumustekstiä Kuksa-tapahtumaan, vaan se sisältyy automaattisesti tapahtuman luontiin.
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