
Etiske retningslinjer for medlemmer av Norges Fotografforbund  

Som medlemmer kan vi alle bidra til å forme NFF som en merkevare som våre kunder har tillit til. 

Det forventes at ethvert medlem driver sin virksomhet etter de lover og krav som norske 

myndigheter stiller, og behandler sine kunder, kolleger og samarbeidspartnere med respekt.  

 

NFF arbeider for å sikre medlemmene et miljø for optimal faglig utvikling, høyest mulig kvalitet på 

de fotografiske produkter som leveres og så sunt miljø for økonomisk bærekraftig virksomhet som 

mulig. På denne måten ivaretas våre kunders interesser på best mulig måte. 

 

Retningslinjer: 

 

Forretningsdrift: 

• Virksomheten jeg er ansvarlig for er registrert i Brønnøysundregisteret med 

organisasjonsnummer og registrert i merverdiavgiftregisteret 

• Jeg overholder forpliktelser vedrørende innberetning og betaling av merverdiavgift, 

skatter og avgifter som norsk lov pålegger virksomheten min 

• Jeg leverer regnskaper og eventuelt revisjonsberetning i henhold til gjeldende regler og 
tidsfrister 

• Jeg forplikter meg til å tilstrebe ryddig adferd, som lærlingbedrift og med hensyn til 

assistenter, ansettelsesforhold, arbeidskontrakter, arbeidsmiljøloven og miljøvennlig 
drift 

• Jeg følger forskrift om prisopplysning for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) 

Arkivhold: 

• Jeg forstår at fotografier av mennesker er å anse som personopplysninger, og arkiverer 

originalopptak fra kundeoppdrag, digitalt eller på film i henhold til GDPR-regelverket om 
personvern, både hva gjelder sikker lagring og tidsperiode for lagring 

• Jeg avtaler betingelser vedrørende tidsperiode for arkivering i skriftlig avtale med 

kunden dersom kunden ønsker arkivering utover betingelsene i GDPR-regelverket 

Opphavsrett og kolleger: 

• Jeg vil behandle et hvert medlem av Norges Fotografforbund og andre 

fotograforganisasjoner, samt andre profesjonelle fotografer, med respekt og 
anerkjennelse 

• I den grad det er praktisk mulig vil jeg tilstrebe at alle mine oppdrag inngås etter en 

skriftlig avtale som minimum inneholder NFF sine anbefalte punkter 

• Jeg vil respektere og fremme gjeldende lover og regler om opphavsrett (åndsverksloven) 

• Jeg vil alltid søke å beskytte mine egne og andres bilder mot uriktig bruk 
 

Dokument om seksuell trakassering vedtatt av landsmøtet i 2016 inngår som en del av de etiske 

retingslinjene.  
 

Jeg forplikter meg herved til å etterleve innholdet i denne erklæringen. 
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