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Bruk av personbilder i FS-applikasjoner 

Personbilder lagret i FS er å anse som personopplysninger, og personopplysningsloven må overholdes 
ved behandlingen.  

Utgangspunktet er at vilkårene om behandlingsgrunnlag må være oppfylt, og at bildene kun skal brukes 
til det formålet de er samlet inn for, jf. personopplysningsloven (pol.) § 8 og § 11.  

Institusjonene er behandlingsansvarlige for personopplysninger (knyttet til studenter) som er lagret i FS. 
Institusjonene har selv lagt inn personbilder av studenter i FS.  

FSAT er kjent med at bildene i utgangspunktet blir tatt til bruk for studiekort, for å gi studentene tilgang 
til lokaler, bibliotekstjenester o.l. Det er dette som er formålet med fotograferingen (innsamlingen). 
Dersom bildene skal brukes til andre formål enn det opprinnelige, må det innhentes samtykke fra 
studentene.  

For å kunne bruke bildene til tjenester/applikasjoner som tilbys i FS, må det derfor innhentes samtykke 
fra studentene. Krav om samtykke ved bruk av bilder vil også ivareta studentenes rett til personvern på 
en god måte.  

I personopplysningsloven stilles det noen konkrete krav til et samtykke. Det vises til pol. § 2 nr. 7, hvor 
samtykke er definert slik:                                                                                                                                 
samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar 
behandling av opplysninger om seg selv, 

Samtykket skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring.  

At samtykket skal være frivillig, innebærer at nei til samtykke ikke skal føre til noen negative 
konsekvenser for studenten. Studenten skal ikke pålegges å gi samtykke.  

Uttrykkelig vil si at samtykket må gis ved en aktiv handling fra studenten. Det skal ikke være tvil om at 
studenten har samtykket til behandlingen.  

Informert vil si at studenten skal informeres om hva bildet vil bli brukt til, formål etc., jf. pol. § 19. 
Studenten skal informeres om at det er frivillig å si ja til bruk av bilde. Studenten skal også informeres 
om muligheten til når som helst å trekke tilbake samtykket.  

Teksten som foreløpig er foreslått av FSAT, om bruk av bilde, er uformet i klart språk, og ivaretar de 
deler av informasjonsplikten som er nevnt i pol. § 19 bokstav b, c og d.  

Behandlingsansvarlig for personbilder i FS-applikasjoner er fortsatt institusjonen selv. Når det gjelder 
bokstav a og e i pol. § 19 (navn på behandlingsansvarlig og den registrertes rettigheter) bør disse være 
ivaretatt gjennom generell informasjon som institusjonen, som behandlingsansvarlig, er pliktig til å gi 
etter pol. § 19. Evt. kan det lenkes til den generelle informasjonen  også under punktet om bruk av bilde.  
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UiO har f.eks. lenket til en personvernerklæring i Studentweb, på startsiden, og det legges til grunn at 
andre institusjoner også har gjort tilsvarende informasjon tilgjengelig for studentene.  

Institusjonene har mulighet til å endre og utfylle teksten etter institusjonens eget ønske og behov, så 
lenge de tre kravene nevnt ovenfor overholdes (frivillig, uttrykkelig, informert).  

Lenke til personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 

 

Annet 

Det dukket opp spørsmål under møtet (02.11.2015) om hvordan man skal stille seg hvis noen ber om 
utlevering/innsyn i personbilder, som er lagret i FS.  

Forbud mot offentliggjøring av personbilder 

Åndsverkloven § 45 c er til hinder for at personbilder kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra 
den som er avbildet. Dette er utgangspunktet, men bestemmelsen har noen unntak fra dette i bokstav a 
til e i samme paragraf, f.eks. hvis bildet har aktuell og allmenn interesse.  

Dette innebærer at personbilder – i utgangspunktet - ikke kan publiseres på nett o.l., uten samtykke fra 
studentene.  

Innsynsrett etter offentleglova 

Bestemmelsene i åndsverkloven er likevel ikke til hinder for at det kan bes om innsyn med grunnlag i 
offentleglova, jf. åndsverkloven § 28. Heller ikke personopplysningsloven er til hinder for at det kan bes 
om innsyn med grunnlag i offentleglova, jf. pol. § 6.  

Offentleglova § 26 tredje ledd gir adgang til å unnta personbilder som inngår i et register (i denne 
sammenheng FS) fra offentligheten. Hovedregelen er altså at personbilder kan unntas fra innsyn.  

Institusjonen er likevel pliktig til å vurdere meroffentlighet, selv om loven gir adgang til å gjøre unntak 
fra innsyn, jf. offl. § 11.  Ved en meroffentlighetsvurdering vil personvernhensyn veie tungt, men hvert 
innsynskrav må vurderes konkret, og det er ikke mulig å forutsi utfallet av en slik 
meroffentlighetsvurdering.  

I utgangspunktet kan personbilder som er lagret i FS, unntas fra offentlig innsyn. Unntak kan følge av en 
meroffentlighetsvurdering, men dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.  

 

Lenke til åndsverkloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=åndsverkloven 

Lenke til offentleglova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova 
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