SAMTYKKESKJEMA
for deg som nomineres
til
Drømmestipendet
Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for bl.a. registrering, lagring og
utlevering av personopplysninger.
Dokumentasjon av Drømmestipendnominasjon i form av bilde, lyd- og film på
Drømmestipendets nettsider krever derfor at du samtykker i at publisering av
personopplysninger og dokumentasjon publiseres på Drømmestipendets hjemmeside.

Formål
Drømmestipendet har egne internettsider. Formålet med internettsidene er hovedsakelig å
synliggjøre Drømmestipendet som stipendordning for barn og unge, samt kommunenes
kulturarbeid for barn og unge.
Behandlingsansvarlig for Drømmestipendet og Drømmestipendets nettside er Norsk
kulturskoleråd, 7491 Trondheim.
Drømmestipendet handler om visuelle og auditive kunstformer, og innholdet i
Drømmestipendet dokumenteres derfor best gjennom bilder, lyd og film. Vi ønsker derfor
nominerte eller nominertes foresatte (der nominerte er under 15 år i deltager året) sin
tillatelse til å publisere personopplysninger, bilder, lyd- og film- opptak av nominerte på
internettsidene.
Presentasjon, juryering og offentliggjøring av resultat knyttet til Drømmestipendet,
foregår gjennom vår nettløsning. Publisering av personopplysninger (for-, og etternavn,
alder, kommune, fylke, beskrivelse nominerte og drømmen), samt bilder, lyd- og
filmopptak med nominerte sees derfor på som en nødvendighet for deltagelse i
Drømmestipendet.
Åpne/lukkede sider
Drømmestipendets nettsider består av et åpent område og et passord beskyttet område.
Det passordbeskyttede området er det kun ansatte i Norsk kulturskoleråd og personer
administrator gir tilgang for i påkrevde tilfeller, som har tilgang til.
Den åpne delen av hjemmesiden er tilgjengelig for alle som laster opp siden vår på
internett.
Datasystemet tillater at det publiseres bilder, lyd- og film- opptak på Drømmestipendets
nettside.
Det er kun kulturskoleleder/kulturskolerektor eller personer vedkommende har gitt
myndighet til i den enkelte kommune, som har mulighet til å legge inn informasjon og
dokumentasjon om nominerte på Drømmestipendets nettside.

Materialet blir videre godkjent av Norsk kulturskoleråd, før det publiseres på nett. På våre
åpne hjemmesider vil nominertes opplastede materiale bli benyttet i en fast
presentasjonsmal. Materialet kan også bli benyttet i tilknytning til nyhetssaker som
omhandler den nominerte, som er produsert av Norsk kulturskoleråd og publisert på våre
nettsider.
Nominertes kontaktinformasjon publiseres ikke i det åpne området, og benyttes kun i
tilfeller der Norsk kulturskoleråd ønsker å kontakte nominerte angående henvendelser
knyttet til Drømmestipendet.
Nominertes presentasjon blir liggende i sin helhet på det åpne området av
Drømmestipendets nettsider i fem år. I tillegg oppbevares nominasjonene i det passord
beskyttede området i totalt 10 år. Drømmestipendet benytter sine nominerte til
representasjonsoppdrag, og har derfor behov for en oversikt over sine nominerte. Etter 10
år vil presentasjonene bli slettet i sin helhet.

Vi ber om at følgende punkt vurderes og underskrives. Det er frivillig å samtykke til
publisering av personopplysninger på internett. Samtykket gjelder inntil annen skriftlig
tilbakemelding er gitt og kan når som helst trekkes tilbake.
Bruk av personopplysninger, samt bilder, lyd- og filmopptak av
nominerte er en viktig del av Drømmestipendets internettsider.
Vi gir med dette samtykke til bruk av nominertes personopplysninger,
samt bilder, lyd- og filmopptak på Drømmestipendets åpne internettsider
i inntil 5 år, og Drømmestipendets passordbeskyttede område i inntil 10
år fra nominasjonsdato.

£
(Sett kryss)

Sted/dato:

Nominertes underskrift (nominerte har fylt 15 år):

Foresattes underskrift (nominerte er under 15 år):

