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SAMTYKKEERKLÆRING KANAL 10 | 5.5 Personvern 

 

 

 

 

Bekreftelse på innhentet Samtykkeerklæring 
Gjelder for TV-opptak som produseres av Kanal 10 Norge AS 

   

 

 

  Gjelder for ____________________________________________________________ 
                                                          Navn/(dato) på arrangement, program, møte, konsert, konferanse ol. 

 
 
  

 

 

 

 

Det bekreftes med dette at det er opprettet/underskrevet samtykkeerklæring med alle deltagere/utøvere 

som naturlig vil bli eksponert under opptak av ovenstående arrangement. 

Samtykkeerklæring blir arkivert av arrangør 

 

 

Samtykkeerklæring blir arkivert av Kanal 10 

 
Sted/Dato_______________________________________   _______________________________________ 

                                                                                                                                             Underskrift 
 

Ved ønske om sletting av samtykke: 

En gitt samtykkeerklæring er i noen tilfeller mulig å tilbakekalle. Det må i et slikt tilfelle foreligge en skriftlig begrunnelse 

fra deltager og Kanal 10 vil gjøre sitt ytterste for å i etterkant slette deltageren fra opptaket, såfremt det er teknisk mulig 

og vedkommende ikke inngår i en felles visning som tilsier at hele opptak må slettes.  

Kanal 10 ønsker at det som sendes av eget produsert materiale skal ha så høy kvalitet som mulig, gitt de forutsetninger 

situasjonen tillater under opptak. I noen enkelttilfeller kan det oppstå uenighet/tvil under opptak om kvaliteten ikke 

rettferdiggjør deltakerne. Aktuelle årsaker til kvalitetstap kan være sykdom, teknisk kvalitet eller endrede 

rammer/forutsetninger under et opptak, enn det som var avtalt. 

Kanalens mål og ønske er å rettferdiggjøre alle deltagere i et opptak og vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme tydelige 

og spesifikke ønsker under selve opptaket for å oppnå det best mulige tekniske resultat.  

Innsigelser på opptak, som i etterkant av en produksjon blir oversendt kanalen, vil bli vurdert og behandlet av kanalen ut 

fra et helhets hensyn. Ønske om sletting av et produsert opptak kan i utgangspunktet ikke kreves, men Kanal 10 vil gjøre 

sitt ytterste for å finne gode løsninger. 

Kanal 10 lagrer alle bilder/opptak på sikre lagringsmedier som er beskyttet mot utilsiktet bruk og deling. 
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