
Betingelser for deg som søker på 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 unge kunst- og kulturutøvere i alder 18 – 25 år, samt kommunenes 

kulturarbeid for barn og unge.  

For å søke på Drømmestipendet må du oppgi personopplysninger som for- og etternavn, 

alder, kommune (frem til fylte 16 år - oppvekstkommune), fylke, beskrivelse av deg og din 

drøm, samt tekst, bilder, lyd- og filmopptak. 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.  

Publisering på Norsk Kulturskoleråds og Norsk Tippings nettsteder og/eller konti i sosiale 

medier er derimot frivillig. Slik publisering forutsetter 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.  

På Drømmestipendets åpne hjemmesider vil søkernes 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/Norsk Tipping og publiseres i Drømmestipendets kommunikasjonskanaler. 

Søkernes kontaktinformasjon publiseres ikke i det åpne området. Tilsvarende publisering av 

nyhetssaker i Norsk kulturskoleråds og Norsk Tippings kommunikasjonskanaler skjer kun 

dersom du har samtykket til dette.  

Søkernes presentasjon blir liggende på det åpne og passordbeskyttede området av 

Drømmestipendets nettsider i fem år. Drømmestipendet benytter i enkelte sammenhenger 

søkerne til ulike representasjonsoppdrag, og har derfor behov for en oversikt over sine søkere 

med kontaktinformasjon. Etter fem år slettes presentasjonene. Behandlingsansvarlig for 

Drømmestipendet og Drømmestipendets nettsted samt konti på sosiale medier er direktør for 

Norsk kulturskoleråd, 7491 Trondheim. Tilsvarende for Norsk kulturskoleråds nettsted og 

konti på sosiale medier. Behandlingsansvarlig for Norsk Tippings nettsted og konti på sosiale 

medier er administrerende direktør for Norsk Tipping.  

Ved bruk av bilder og filmopptak hvor andre enn søkeren selv deltar, så plikter søkeren å 

sørge for skriftlig samtykke fra alle øvrige deltagere. Det er ikke tillatt å laste opp bilder og 

filmopptak med personer under 18 år.  

Jeg har forstått at bruk av søkerens 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.  


