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Смернице за коришћење слика и видео записа деце
(Организација/приватни субјект – назив) треба да процени могуће начине на које
деца ступају у контакт са особљем и одлуче које смернице треба да следе да би
спречиле могуће злоупотребе путем дигиталне комуникације, као што су СМС, епошта, интернет чет собе, телефони, дигитални фотоапарати итд. Важно је развити
кодекс понашања који укључује смернице о доброј пракси и безбедном понашању
путем ових нових технолошких средстава.
Особље (назив) ће се придржавате смерница за коришћење слика и видео записа
деце, како у сврху заштите података, тако и ради заштите саме деце.
Треба посебно размислити о:
• Да ли би се деца могла идентификовати када фотографиjи додате личне податке?
• Да ли би се слике могле непримерено користити - на пример, прилагодити или
копирати за употребу на веб локацијама за дечију порнографију?
• Колико визуелне слике деце одговарају ономе што желите да прикажете? Ако су
деца одевена или изгледају рањиво, како се то може тумачити?
• Коришћење непознатих фотографа који нису правилно проверени.

Шта вам може помоћи да развијете одговарајуће смернице?
Смернице за снимање слика (фотографских и других)
• Сва деца морају бити одговарајуће одевена у складу са земљом порекла.
• Снимљене слике треба да се фокусирају на активност и тамо где је то могуће
представљају групе деце, а не појединце.
• Уверите се да фотографима и филмским ствараоцима није дозвољено да проводе
време са децом или имају приступ деци без надзора.
• Све притужбе или недоумице у вези са неприкладним или наметљивим сликама
треба пријавити и евидентирати као било која брига о заштити деце.
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Смернице за објављивање слика
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•

Тражите дозволу деце за употребу њихове фотографије.
Користите само имена деце (не презимена); пазите да не откријете превише
детаља о томе где живе, школи и хобијима.
Где год је то могуће, затражите сагласност родитеља / старатеља и обавестите
све за шта, где и како ће се слике користити.
Покушајте да направите слике које представљају широк спектар деце - дечака
и девојчица, различитих узраста, способности и етничких група.
Потражите савете о постављању слика на веб локацију - побрините се да
имате времена за уређивање слика пре него што оду на веб локацију. Ако се
видео / филмски исечци испоручују са вашег сервера, онда се материјал може
преузети, стога вам препоручујемо да користите независни сервер.
Увек имате у виду да процените да ли објављивање може да наруши углед,
част и достојанство детета, или има негативне последице по дете или његову
породицу (процена ризика по дете).

Oрганизација/приватни субјект ће водити рачуна о томе:
•
•

•
•

Да се не открива идентитете детета, већ да ће он бити прикривен иницијалима.
Све информације које упућују на податке о идентитету детета није дозвољено
приказивати (кућа, двориште, школа, итд.).
Да се информације о детету/животу деце и фотографије деце (укључујући и
информације које се чувају на рачунару) чувају у заштићеним датотекама.
Приступ њима треба да буде ограничен на оне који треба да их користе током
рада.
Да снимљене фотографије треба да се фокусирају на активност и, где је то
могуће, садрже групе деце, а не поједину децу.
Посвећеност представљању деце из различитих друштвених група у својим
публикацијама и видео снимцима – дечака и девојчица, различитих узраста,
способности и етничких група. Водити рачуна о томе да се у комуникационом
материјалу представља разноликост деце, што одражава вредности –
поштовање различитости и недискриминација.

