Östersundomin Sisu – Össi ry
www.ostersundominsisu.fi

KUVAUSLUPA

Hyvät vanhemmat,

Östersundomin Sisu – Össi ry julkaisee verkkosivuillaan ostersundominsisu.fi sekä
satunnaisesti muissa medioissa ja julkaisuissa valokuvia ja videoita ryhmien toiminnasta.
Pääasiassa julkaistava materiaali koostuu liikuntaryhmien tilannekuvista, joissa yksittäinen
osallistuja ei ole pääosassa eikä selkeästi tunnistettavissa. Kuvien julkaisun yhteydessä ei
mainita osallistujien nimiä. Lapsen kuvan julkaisu internetissä vaatii aina alaikäisen lapsen
huoltajalta luvan.
Kuvien julkaisusta Össi ei tarjoa rahallista korvausta.

JULKAISU- ja KUVAUSLUPA
Lapsen nimi ____________________________ ryhmä __________________________
□ En anna lupaa lapseni kuvan julkaisuun
□ Annan julkaisuluvan kuville, joissa lapseni esiintyy
pvm:_____________

_______________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Östersundomin Sisu – Össi ry
www.ostersundominsisu.fi

Kuvaus on sallittua julkisilla paikoilla, mutta kuvien käyttö ei ole yhtä vapaata.
Valo- ja videokuvaus on sallittua julkisilla paikoilla. Kuvauslupaa ei tarvitse anella ulkona ja
muissakaan paikoissa, joihin ihmisillä on vapaa pääsy. Össin ryhmät ovat suljettuja ja suurelta
osin maksullisia, joten näissä tämä ei ole voimassa.
Kuvausvapaus käsittää niin ihmisten kuin nähtävyyksienkin tallennuksen. Kuvaaminen on
yleensä sallittua myös kauppakeskuksissa ja asemilla, jos kuvaus ei loukkaa suoraan ihmisten
yksityisyyttä. Kun joku selvästi kieltää itsensä kuvaamisen, kannattaa totella.
Kiellettyä kuvaus on kotirauhan piirissä. Tämä koskee kaikkien asumiseen liittyvien tilojen lisäksi
niiden piha-alueita, porraskäytäviä sekä yleisiä saniteettitiloja ja sovituskoppeja.
Julkisrauha kieltää kuvauksen ilman lupaa virastoissa, kouluissa ja muilla työpaikoilla, joihin ei
ole yleistä pääsyä. Myös kokoukset voivat kuulua julkisrauhan piiriin. Kuvausmahdollisuus
kannattaa varmistaa lisäksi museoiden ja muiden näyttelyiden lippukassalta.
Kuvaus on kiellettyä raja-alueilla ja sotilaskohteiden läheisyydessä. Monissa maissa
viranomaiset voivat estää esimerkiksi lento-, rautatie ja metroasemien sekä satamien
kuvauksen.
Vaikka kuvaus olisi vapaata, ei kuvia saa esittää miten vain.
Jos julkaiseminen aiheuttaa kuvan henkilöille oleellista vahinkoa, kuvaaja voi joutua siitä
vastuuseen. Julkaisua on painotuotteiden ohella kuvan laittaminen esille sosiaalisen median
palveluihin, nettigalleriaan tai valokuvanäyttelyyn.
Taideteoksista ei saa julkaista yksityiskohtaisia kuvia ilman tekijän lupaa. Julkisilla paikoilla
olevat patsaat ja muut teokset saavat kuitenkin esiintyä kuvauskohteen taustalla tai muuten
vähäisessä osassa.
Ehdottaman kielletty on ihmisen kuvan liittäminen luvatta tuotteen tai palvelun mainokseen.
Tämä koskee myös kaupallisia matkailuesitteitä, jos ihminen on niistä tunnistettavissa.

