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FOTOGRAFERING UNDER HÖGANÄS HUND, 15–16
JUNI 2019
I personuppgiftslagen finns grundläggande krav som gäller när man ska behandla personuppgifter. Där
anges bland annat att personuppgifter endast får samlas in för ändamål som är särskilda, uttryckligt angivna
och berättigade.
I 10 § punkten f i personuppgiftslagen anges att personuppgifter får behandlas utan den registrerades
samtycke om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den
personuppgiftsansvarige – om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning
av den personliga integriteten. Detsamma gäller om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett berättigat
intresse hos en tredje man som personuppgifterna ska lämnas ut till.
Att fotografera under ett hundarrangemang är vanligt förekommande och allmänt uppskattat av både
tävlande och publik. Pristagare vill gärna ha foto på prisceremoni och prispall. Att ta bilder på publiken är också
uppskattat. Bilderna läggs sedan ut på Höganäs hunds hemsida, hoganashund.com eller på Facebooksidan.
Detta är ett sätt att tillfredsställa människors behov av att få dokumenterat ett stort ögonblick i deras liv. Vi
tillgodoser vårt behov av att marknadsföra vår verksamhet.
Att vistas på eller att delta i en hundutställning/tävling kan inte ses som känsliga personuppgifter. Vid en
intresseavvägning ser vi att vårt behov marknadsföring och att tillgodose de tävlandes behov väger tyngre än
de fotograferades intresse. Fotograferingen har därför ett berättigat intresse för Höganäs hund. Vi kommer att
informera våra deltagare och publik om att fotografering kommer att ske via hemsida, Facebook, PM och
genom skyltar på arrangemangsområdet. Om någon skulle invända mot att fotograferas kommer den personen
givetvis inte att fotograferas. Vi kommer också att ha information tillgänglig när bilderna lagt ut på hemsida och
Facebook. Vill någon då utöva sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen så tar vi bort bilden.
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