
Kan bilder som lagts ut på Facebook publiceras i vår
medlemstidning Signallinan?
Svaret är JA.
Frågan är viktig i vidare mening och följande gäller.
En bild får aldrig publiceras utan tillstånd av den som har ”upphovsrätten” till bilden,
dvs den som tryckte på avtryckaren när bilden skapades, vilket vanligen är
fotografen. ”Nyttjanderätten”, dvs rätten att använda bilden, kan dock överlåtas som
t ex vid uppdragsfotografering. En bild är s k ”upphovsrättsskyddat material” och all
användning av en bild måste ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Att en bild läggs ut på Facebook ändrar inte ovannämnda, men det är en del man
behöver känna till om Facebook.

För att kunna lägga in en bild på Facebook, måste man ha lagt upp ett konto på
Facebook. När man lägger upp ett konto på Facebook, ger man enligt
Facebooks ”användarvillkor” Facebook licens att använda allt upphovsrättsskyddat
material som läggs in på kontot, inklusive bilder. Facebook äger rätten att sälja Dina
bilder till tredje man och att visa dem i vilket sammanhang som helst. Facebook får
också rätten att överlåta Dina bilder vidare till andra företag. Facebooks rättigheter
gäller i hela världen och Du har inte rätt till någon ersättning för detta.

När man avslutar sitt konto på Facebook upphör licensavtalet och därmed Facebooks
rättigheter till ens material. Här finns dock ett viktigt undantag: om man har delat sitt
material med andra och dessa personer inte tagit bort det från Facebook, så har
Facebook alla ovan nämnda rättigheter kvar till materialet, så länge det finns kvar på
Facebook. Kontoinnehavaren är ansvarig för att det material som lagts in på ett
Facebook-konto är rättighetsdeklarerat. Om man lägger upp någon annans material
på Facebook utan tillstånd, gör man sig skyldig till ett upphovs-rättsintrång och kan i
och med detta bli ersättningsskyldig.

En bild som lagts ut på Facebook är således OK att publicera i Signallinan, så länge
upphovsrättsinnehavaren, dvs fotografen, har givit sitt tillstånd. Att bilden har lagts ut
på Facebook gör ingen skillnad.  

Ovannämnda kan vara bra att känna till för alla Facebook-kramare. Inte minst gäller
detta fotografer som gillar att tävla med sina bilder. Många tävlingsregler innehåller
en passus om att bilder som varit publicerade inte får vara med i tävlingen. En bild
som lagts in på Facebook är publicerad.


