Samtykkeerklæring
Gjelder foto, video og lydopptak som blir utført av Kanal 10 Norge AS

Generelt samtykke *

(Til bruk for alle faste eller sporadiske opptak som foregår over en udefinert tidsperiode)

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

Navn
E-post
Mobil

Jeg samtykker med dette i at Kanal 10 Norge AS kan ta bilder/video/lydopptak av meg, og at dette materialet
fritt kan brukes av Kanal 10. **
Kanal 10 kan ikke manipulere, klippe elle bruke bilder/opptak av meg på en måte som kan skape tvil om dets
opprinnelige ramme/situasjon.
Kanal 10 forplikter seg til å rapportere og betale for bruk av Tono registrert musikk.
Opptak kan bli redigert og oppdelt i ulike lengder og Kanal 10 står fritt til å velge sendetidspunkter for
opptak. Opptak/bilder har ingen års begrensning for visning eller begrensninger for antall visninger og det
det er ikke nødvendig å sende varsel i forkant av en visning.
Opptak kan deles med kanalens samarbeidspartnere.

Sted ____________________________________ Dato _________________________

______________________________________________
Underskrift

* Generelt samtykke kan avsluttes ved å kontakte Øyvind Rygg 90 94 07 31 (47 77 50 77)

**

Det er inngått en tilleggsavtale (Vedlegg)

2
En gitt samtykkeerklæring er i noen tilfeller mulig å tilbakekalle. Det må i et slikt tilfelle foreligge en skriftlig
begrunnelse og Kanal 10 vil gjøre sitt ytterste for å i etterkant slette din deltagelse fra opptaket, såfremt det er
teknisk mulig og du 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 deg som 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.
Behandlingsansvarlig for denne samtykkeerklæring er:
Kanal 10 Norge AS (org.nr. 996 260 461) V/Øyvind Rygg
Refstadveien 29
0589 Oslo
Tlf. 47 77 50 77
Kanal10.no
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