
 

 
RUNDSKRIV: SAMTYKKEERKLÆRING KANAL 10 | 5.5 Personvern 

 

Personverntiltak ved TV-opptak  
Opptak som gjøres i regi av Kanal 10 

 

Kanal 10 Norge har ansvar for å ivareta personvernet til alle som er deltagere, medvirkende eller publikum 

når kanalen gjør TV-opptak eller direktesendinger. 

Hovedregelen i gjeldende personvernregler er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, 

filmes eller gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne være dokumenterbart. 

 

• Deltagere 

For å oppfylle kanal 10 sitt personvernansvar for deltagere som naturlig vil bli eksponert under opptak ved 

et arrangement, program, møte, konsert, konferanse ol. må den som deltar/medvirker underskrive en 

samtykkeerklæring før opptak/sending.  

Kanal 10 og arrangør av arrangementet, er felles behandlingsansvarlig for en samtykkeerklæring og av 

praktiske årsaker er det den som er arrangør ansvarlig, som får ansvaret for at alle deltagere som blir filmet 

har underskrevet en samtykkeerklæring før opptak/sending starter, såfremt ikke annen avtale er inngått. 

 

• Publikum/besøkende 

For å ivareta personvernet til publikum/besøkende, skal det opplyses før et arrangement begynner at det 

blir gjort opptak og at det er satt av egne steder/plasser i salen for de som ikke ønsker å være med på 

opptak. Det bør i tillegg henges opp informasjonsskriv på inngangsdør(er) om at det blir gjort opptak av 

arrangementet og at de som ikke ønsker å bli gjenkjent på opptak, gjør bruk av de plasser som er avsatt til 

anonym deltagelse. 

Publikum/besøkende trenger i de fleste tilfeller ikke å gi ytterligere samtykke da det er arrangementet på 

senen/plattform som er det egentlige motivet i opptaket. I tvilstilfeller bør arrangør ta dette opp med Kanal 

10 i forkant av arrangementet. 

 

Kanal 10 har eget skjema for samtykkeerklæring og dette kan lastes ned fra: www.kanal10.no/samtykke.pdf 

(Skjemaet kan også oversendes på post/epost etter avtale) 

 

Underskrevne samtykkeerklæringer oversendes Kanal 10 for arkivering/lagring. 
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