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På Stiftelsen Gyllenkroken verkar vi för ett samhälle där alla människor får ta plats. 
Vår värdegrund bygger på en humanistisk människosyn som betonar alla människor 
lika värde. För att sprida vårt budskap och påverka samhälleliga attityder kring 
psykisk ohälsa vill vi visa upp vår verksamhet på många olika plattformar. Vi 
publicerar foton och filmer på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev, på vårt Instagram-
konto, vår Youtube-kanal och i vår verksamhetsberättelse. Vi har sedan våren 2020 
även en podd och publicerar ljudfiler på vår hemsida. 
 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och gäller nu 
som lag i hela unionen. GDPR innebär i korthet ett starkare integritetsskydd och 
medger större kontroll över digitala personuppgifter. Enligt GDPR är en 
personuppgift all typ av information som kan identifiera en fysisk levande person. 
Foton är ett av de data som genom GDPR klassas som personuppgift. 
 
På Stiftelsen Gyllenkroken använder vi oss generellt av muntliga samtycken för 
publicering av bilder, filmer och ljudfiler på våra olika plattformar. Det innebär att du 
alltid kommer att få frågan om du samtycker till publicering. Innan du samtycker är 
det viktigt att du reflekterar över vad det innebär att publicera bilder/filmer/ljudfiler 
på internet och sociala medier. Vi vill göra dig uppmärksam på att möjligheterna till 
radering av publicerat material är begränsat. Vi kan t.ex. ta bort en bild från vårt 
Instagram-konto men möjligheterna för oss att kontrollera spridning av publicerat 
material är små. Tänk därför igenom ditt beslut noggrant innan du tar ställning till 
samtycket. 
 
Det förekommer även att vi använder oss av skriftliga samtycken. Detta gäller främst 
i situationer där det skriftliga samtycket är praktiskt användbart. t.ex. för deltagare i 
vår podd, inom projektverksamheter eller vid tillfällen när enbart en person visas på 
bild/film eller hörs i en ljudfil. 

 


