نموذج املوافقة:
بإرسال صورتك الفوتوغرافية وبياناتك الشخصية في النموذج أعاله ،سوف تمنح الفنان توريل جونسون املوافقة على إسهامك الذي
أرسلته إلى "جروب بيلد برغن  "2020بغرض إنشاء عمل فني في قاعة بلدية مدينة برغن .الغرض من جمع الصور لهذا املشروع هو
إنشاء صورة جماعية ألشخاص من سكان مدينة برغن والتي ستشكل فكرة العمل الفني لبساطني يتم تعليقهما في قاعة بلدية مدينة
برغن.
سوف يتم إنشاء الصورة الجماعية باستخدام نظام حاسوبي )التعلم اآللي("!سوف يتم وضع الصور التي انشأها الحاسوب معا ً
لتكون صورة جماعية من تصميم الفنانة .لن يتم إعادة استنساخ صورتك في العمل الفني النهائي!.

سوف يتم تنظيم صورتك املرسلة طبقا ً للفئة العمرية التي تنتمي إليها ودائرتك االنتخابية لكي تضمن التنوع من حيث السن والتقسيم
الجغرافي .يتم استخدام اسمك وبريدك اإللكتروني لغرض وحيد وهو توثيق موافقتك على املشاركة في هذا املشروع ،وليمكن أيضا
مسح بياناتك إذا رغبت في سحب موافقتك .لن يتم استنساخ البيانات الخاص بالسن ،والدائرة االنتخابية واالسم والبريد اإللكتروني
في العمل الفني ولن يتم استخدامها بأي طريقة أخرى بخالف املذكورة أعاله.

املشاركة في هذا املشروع اختياريةاآللي .عند سحب موافقتك ،سيتم مسح جميع بياناتك التي أرسلتها .يتم سحب املوافقة باتباع
هذا الرابط الذي سوف تستلمه باإلضافة إلى تأكيد استالم رغبتك في املشاركة"!<;!#$%&'(!)*+,-!./*0!1!2324!56(578!!9!:
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يوفر  Webhuset ASفند ًقا على شبكة اإلنترنت ونظام تخزينSørensen EDB and BEK .
سيتمكن مركز بيرغن للفنون اإللكترونية من الوصول إلى املعلومات الخاصة بمعالجة الصور املقدمة .تكون املعلومات الشخصية
مجهولة املصدر قبل بدء معالجة الصورة .ستتم معالجة صورتك حتى ال يتم التعرف عليك بشكل مباشر .تم إبرام اتفاقية ملعالجة
البيانات مع جميع األطراف  ،والتي تنظم املعالجة اآلمنة ملعلوماتك.
Toril Johannessenهو املتحكم في املعالجة.

لن يتم بيع معلوماتك املرسلة ،أو نشرها أو استخدامها ألي غرض بخالف إنشاء العمل الفني كما هو موضح أعاله .سيتم مسح
جميع املعلومات املرسلة عندما يتم االنتهاء من هذا العمل الفني بحد أقصى في  31ديسمبر كانون األول !.2021
يجب أن تكون أحد سكان برجن لكي تشارك في هذا العمل الفني!.
يمكنك أن ترسل صورة فوتوغرافية التقطها لنفسك ،أو صورة وافق املصور الذي التقطها على إرسالها!.
لكي ترسل صورة تساهم بها يجب أن تبلغ أو يتعدى عمرك  15عاما ً و يمكن لآلباء أو األوصياء القانونيون إرسال صورتك نيابة عن
أطفالهم دون سن الخامسة عشر عاما الذين وافقوا على املشاركة في هذا العمل الفني.
املوافقة:
)__( قرأت املعلومات املكتوبة وموافق على املشاركة!.
)__( أنا أب أو الوصي القانوني و أرسل صورة بالنيابة عن طفلي دون سن  15عاما الذي وافق على املشاركة!.
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