Erklæring for deg som er nominert til Drømmestipendet
Drømmestipendet er en stipendordning i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
Formålet med nettstedet drommestipendet.no er primært å synliggjøre Drømmestipendet som
stipendordning for barn og unge samt kommunenes kulturarbeid for barn og unge. For å se mer om
ordningen, se Drommestipendet.no.
For å bli nominert til Drømmestipendet må du oppgi personopplysninger som for- og etternavn,
alder, kommune, fylke, beskrivelse av deg og din drøm, samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak med
den nominerte (deg). De opplysningene vil bli delt på Drømmestipendets nettsted
(drommestipendet.no) og Drømmestipendets konti på sosiale medier. Dersom du ikke ønsker dette,
kan du dessverre ikke delta i Drømmestipendordningen.
Dersom du er under 15 år, må dine foresatte gi tillatelse til din deltagelse.
Publisering på Norsk Tippings nettsted og/eller konti i sosiale medier er derimot frivillig. Slik
publisering forutsetter at du er fylt 18 år på tildelingstidspunktet og etter aktivt samtykke fra deg
som deltaker.

Åpne/lukkede sider
Drømmestipendets nettsted består av et åpent område og et passordbeskyttet område. Den åpne
delen av hjemmesiden er tilgjengelig for alle.
Det passordbeskyttete området er tilgjengelig utelukkende for ansatte i Norsk kulturskoleråd samt
personer som administrator gir tilgang. Dette kan være jurymedlemmer og/eller ansatte hos Norsk
Tipping som har et ansvar for Drømmestipendet.
Det er bare kulturskoleledere – eller personer kulturskolelederne har delegert ansvaret til – som har
mulighet til å legge inn informasjon og dokumentasjon om nominerte på Drømmestipendets
nettsted.
Materialet blir videre godkjent av Norsk kulturskoleråd før det publiseres på nett. På
Drømmestipendets åpne hjemmesider vil nominertes opplastede materiale bli benyttet i en fast
presentasjonsmal. Det publiserte materialet kan også bli benyttet i tilknytning til nyhetssaker som
omhandler den nominerte, og som produseres av Norsk kulturskoleråd og publiseres i
kulturskolerådets og drømmestipendets kommunikasjonskanaler.
Nominertes kontaktinformasjon publiseres ikke i det åpne området.
Nominertes presentasjon blir liggende på det åpne og passordbeskyttete området av
Drømmestipendets nettsider i fem år. Drømmestipendet benytter sine nominerte til
representasjonsoppdrag, og har derfor behov for en oversikt over sine nominerte. Etter fem år
slettes presentasjonene.
Behandlingsansvarlig for Drømmestipendet og Drømmestipendets nettsted samt konti på sosiale
medier er direktør for Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim.
Behandlingsansvarlig for Norsk Tippings nettsted og konti på sosiale medier er administrerende
direktør for Norsk Tipping.

Vi ber om at følgende punkt vurderes og eventuelt underskrives.
Alle:
Jeg/vi har forstått at bruk av nominertes personopplysninger, samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak
på Drømmestipendets lukkede og åpne internettsider, er en forutsetning for å delta og bli nominert
til Drømmestipendet. Opplysningene vil bli lagret i inntil fem år.

Erklæringen gjelder for (Skriv navn og fødselsdato):

_______________________________________________
Sted/dato:

_______________________________________________

X Nominertes underskrift (nominerte har fylt 15 år)

X Foresatt(e)s underskrift (nominerte er under 15 år)

Bare for deltakere født før 31. august 2002 (deltagere som er fylt 18 år eller fyller 18 år før
31.08.2020):
Også Norsk Tipping ønsker å publisere informasjon om Drømmestipendet og stipendmottakerne på
sine nettsted og konti på sosiale medier. Dette inkluderer Facebook, Instagram og i nyhetsbrev.
Opplysningene som kan bli publisert her er stipendmottakernes for- og etternavn, alder, kommune,
fylke samt mottakernes egenbeskrivelse av seg selv og sin drømmer. I tillegg kan det bli publisert
bilde eller lyd- og filmopptak knyttet til stipendmottakerne. Slik publisering skjer kun etter eget
samtykke fra deg som deltaker. Norsk Tipping ønsker også å benytte nominerte til
representasjonsoppdrag.
Norsk Tipping vil publisere informasjon utelukkende om stipendmottakere som har fylt 18 år på
tidspunkt for utdeling av stipend. Norsk Tipping ønsker å evaluere stipendordningen ved å kontakte
stipendmottakere i etterkant av tildelingene. Også her er det utelukkende stipendmottakere over 18
år som er aktuelle å kontakte.
Det er frivillig å samtykke til publisering av personopplysninger på Norsk Tippings nettsted og konti i
sosiale medier og nyhetsbrev. Det er også frivillig å samtykke til å bli kontaktet i forbindelse med
evaluering i etterkant. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og da skal de publiserte
personopplysningene slettes.
Vi ber om at følgende punkt vurderes og underskrives.

Jeg gir mitt samtykke til bruk av mine personopplysninger samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak på
Norsk Tippings nettsted og konti på sosiale medier og nyhetsbrev, i fem år.
Sett kryss: ___ JA Sett kryss: ___NEI

Jeg samtykker til at Norsk Tipping tar kontakt for å evaluere ordningen.
Sett kryss: ___ JA Sett kryss: ___NEI

Erklæringen gjelder for (Skriv navn og fødselsdato):

_______________________________________________
Sted/dato:

_______________________________________________

X Nominertes underskrift

