Oprydning af fotos og videoer på hjemmesiden og Google videodrev på
grund af GDPR-lovgivningen

Vi har ryddet op på Skoleporten, således at gamle link til videodrev, Store fotos m.m. er fjernet.
Ligeledes har vi fjernet alle gamle billedmapper fra Skoleintra, således at der i øjeblikket ikke er nogle gamle
billedmapper at finde.
Det samme gør sig gældende for skolens Google videodrev.
Fremadrettet vil vi bestræbe os på at fotomapper kun indeholder mere anonyme billeder uden
genkendelige ansigter (beskårne), altså undervisningssituationer af generel karakter.
Årsag: Jævnfør GDPR-loven skal vi jo have samtykke til brug af alle billeder og videoer lagt på nettet. I vore
gamle billedmapper er der elever, som ikke længere går på skolen, og vi har taget billeder i flæng ved
diverse lejligheder inden GDPR blev en realitet, hvor det ville være en uoverskuelig og i praksis umulig
opgave at sammenholde alle billeder med diverse samtykkeerklæringer fra 600 forældre.
Ydermere i forbindelse med overgang til nyt Intrasite pr. næste skoleår (AULA) er vi i Folkeskoleregi, altså af
Undervisningsministeriet, blevet pålagt fremover at tagge alle billeder med informationer om alle
genkendelige ansigter, der kan ses på billederne. Endnu en tung opgave at løfte, og en opgave, der kræver
at vi tænker os godt om, når vi tager billeder, eksempelvis undgår billeder, hvor mange ansigter er synlige,
så vi har valgt at slå en streg i sandet og rydde op nu. Vi kan selvfølgelig ikke stå inde for flere år gamle
billeder eller helt nye billeder, som er taget, inden GDPR-lovgivningen var vedtaget.
Fremadrettet vil det altså blive langt mere begrænset, hvad der vil komme ud af billeder, da reglerne og
lovgivningen på området er ganske streng, ligesom billederne generelt ikke vil ligge "permanent", men kun i
kortere tid.
Omkring skolens Facebookside er der også mange nye forhold at tage i betragtning, og her gælder alle de
samme regler, blot skærpede i forhold til Skolens eget intrasite, eftersom Facebook ikke vil indgå
Dataaftale, hvor de garanterer betryggende håndtering af personlige data.
Vi bliver klogere og klogere dag for dag på, hvad konsekvenserne af GDPR-loven er. Vi er selvfølgelig pålagt
at følge den til enhver tid gældende lovgivning.
Vi vil dog stadig lejlighedsvis bringe små animerede fotoshows til aktuelle lejligheder, hvor billederne skifter
hurtigt. F.eks. vil der komme et til vores juleafslutning i morgen. Dette vil ligge i en uges tid, så man kan se
det. Her er der ansigter at se, men det er i en flydende video, der bevæger sig hurtigt videre, og det bliver
ikke til download, men via et link til en Player, der afspiller en således beskyttet video. Videoen ophører
med at være tilgængelig (for alle med linket) efter en uge.
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