Valokuvaaminen partiossa
Tämä Vaajan Valppaat ry:n dokumentti kertoo käytännöistä, joita lippukunnassa on
valokuvaamiseen ja valokuvien käyttöön liittyen. Valokuvaamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa
lippukunnan viestintä os. emil.lauronen@vaajanvalppaat.fi.

Miksi kuvaamme?
Lippukuntamme järjestää monenlaista toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille.
Haluamme, että niin lippukunnan jäsenet ja huoltajat kuin lippukunnan ulkopuolisetkin henkilöt
saavat nähdä, millaista toimintamme on. Kuvat ovat hyvä tapa välittää partion tekemisen
meininkiä ja tunnelmaa ulospäin.

Keitä kuvaamme?
Viestintätarkoituksiin kuvataan sellaisia jäseniä, joilla on kuvauslupa. Sellaisia henkilöitä, joilla
on kuvauskielto, kuvaamme vain sillä tavoin, että henkilö ei ole kuvista tunnistettavissa. Eräs
tällainen tapa on ottaa kuva henkilön selkäpuolelta.

Mihin kuvia tallennetaan ja luovutetaan?
Lippukunnan toiminnasta otettuja kuvia tallennetaan Vaajan Valppaiden valokuvapankkiin, josta
ne ovat käytettävissä myöhemmin. Lisäksi joistain tapahtumista otettuja kuvia saatetaan
tallentaa valtakunnallisiin tai piirikohtaisiin kuvapankkeihin. Jos tällaista ollaan aikeissa tehdä,
ilmoitetaan siitä aina erikseen.
Kuvia ei luovuteta tai myydä kolmansien osapuolten käyttöön. Kuvia julkaistaan myös Vaajan
Valppaiden Instagram- ja Facebook-sivuilla, joista ne ovat nähtävissä kaikille kyseisten
palveluiden käyttäjille.

Teksti jatkuu seuraavalla sivulla.
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Miten kuvauslupa tai -kielto asetetaan?
Kuvausluvan- tai kiellon asettaa joko täysi-ikäinen jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja jo siinä
vaiheessa, kun jäsen liittyy partioon. Kuvauslupa kysytään uudelleen myös joka kerta, kun jäsen
ilmoitetaan tapahtumaan. Lisäksi kuvauslupaa tai -kieltoa voi muuttaa milloin tahansa
Asiointipalvelussa. Huoltajan tai täysi-ikäisen jäsenen tunnuksella asetettu kuvauslupa tai -kielto
vastaa digitaalista allekirjoitusta, joten olemme luopuneet paperisista lomakkeista.

Miten kuvauslupaa tai -kieltoa voi muuttaa?
Kuvauslupaa tai -kieltoa voi muuttaa kolmella tapaa.
1. Muuta tieto itse partion Asiointipalvelussa. Ole tarkkana, että valitset oikean henkilön
Perhe-valikosta.
2. Muuta tieto tapahtumailmoittautumisen yhteydessä Kuksan ilmoittautumislomakkeella.
3. Toimita tieto muuttuneesta tiedosta kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen
tuki@vaajanvalppaat.fi.

Kuvauslupaan liittyvä suostumusteksti
Oheinen teksti on kopioitu suoraan Kuksan kuvauslupatekstistä. Teksti on nähtävillä joka kerta,
kun kuvauslupa tai -kielto on mahdollista asettaa. Tekstin tiedot pätevät muilta osin
lippukunnassammekin, mutta kysymykset tulee tehdä kirjallisesti os.
emil.lauronen@vaajanvalppaat.fi.
Kuvaamme tapahtumissamme kuva- ja videomateriaalia partion viestintä- ja markkinointikäyttöön. Partiotoimintaa
kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, positiivisesti ja toiminnanläheisesti. Kuvia ja videoita voivat käyttää
Suomen Partiolaiset, Finlands Svenska Scouter, partiopiirit ja niiden aluejärjestöt sekä partiolippukunnat Suomen
Partiolaisten palveluohjeiden ja -ehtojen mukaisesti. Kuvat voidaan tallentaa partion kuva-arkistoihin.
Suostumus on vapaaehtoinen ja voit kieltää kuvaamisesi tällä valinnalla. Kuva- tai videoaineistoa ei poisteta käytöstä
takautuvasti. Mahdolliset kuva- ja videoaineistojen käyttöä koskevat kysymykset tulee tehdä kirjallisesti
viestinta@partio.fi. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet partiossa löydät ohjeineen osoitteesta
www.partio.fi/tietosuoja.

Lisätietoja
emil.lauronen@vaajanvalppaat.fi
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Partion kuvaohje & Partiossa otettujen valokuvien käyttöluvat & Ohjeita kuvaamiseen ja kuvien käyttöön lippukunnassa
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