FORMULARZ ZGODY:
Przesłanie zdjęcia portretowego i danych osobowych w powyższym formularzu oznacza wyrażenie
zgody, aby artysta Toril Johannessen wykorzystał przesłany materiał w „Gruppebilde Bergen 2020” w
celu stworzenia dzieła sztuki dla Urzędu Miasta Bergen. Celem zbierania zdjęć w ramach
przedsięwzięcia jest stworzenie grupowego zdjęcia mieszkańców Bergen, które będzie motywem na
dwóch gobelinach przeznaczonych do zawieszenia w ratuszu w Bergen.
Zdjęcie grupowe zostanie stworzone przy użyciu systemu komputerowego (uczenie maszynowe), który
zinterpretuje portret wraz z innymi nadesłanymi zdjęciami i na tej podstawie stworzy nowe, podobne
portrety. Wygenerowane komputerowo zdjęcia zostaną połączone, w celu stworzenia zdjęcia
grupowego zaprojektowanego przez artystę. Przesłane zdjęcie nie zostanie wykorzystanie w
końcowym dziele sztuki.
Otrzymane zdjęcia zostaną zorganizowane według grupy wiekowej i miejsca zamieszkania, aby
zapewnić różnorodność pod względem wieku i lokalizacji geogra cznej. Imię i nazwisko oraz adres email będą wykorzystywane wyłącznie w celu udokumentowania wyrażonej zgody na uczestnictwo oraz
umożliwienia usunięcia danych w przypadku wycofania przez uczestnika zgody. Informacje o wieku,
miejscu zamieszkania, nazwisku i adresie e-mail nie będą zamieszczane w dziele sztuki i nie będą
wykorzystywane w żaden inny sposób niż podany powyżej.
Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest dobrowolne. Można wycofać swoją zgodę. Po wycofaniu zgody,
wszystkie podane informacje zostaną usunięte. Wycofanie zgody odbywa się poprzez kliknięcie łącza
otrzymanego wraz z potwierdzeniem otrzymania przesłanych materiałów. Po 7 lutego 2021 r. zdjęcie
będzie włączone do procesu uczenia się maszynowego, a informacji o obrazie nie można wyodrębnić
z modelu uczącego się.
Administratorem w związku z przetwarzaniem jest Toril Johannessen. Usługi web hotel i system
gromadzenia danych zapewnia rma Webhuset AS. Sørensen EDB i BEK — Ośrodek Sztuki
Elektronicznej w Bergen będą miały dostęp do informacji dotyczących przetwarzania przesłanych
zdjęć. Dane osobowe będą anonimizowane przed rozpoczęciem przetwarzania zdjęć. Zdjęcie zostanie
przetworzone w taki sposób, że nie będzie możliwości bezpośredniej identy kacji konkretnych osób.
Ze wszystkimi stronami została zawarta umowa o przetwarzaniu danych, która reguluje bezpieczne
przetwarzanie danych uczestników.
Przesłane informacje nie będą sprzedawane, rozpowszechniane ani wykorzystywane w żadnym innym
celu niż stworzenie dzieła sztuki w sposób opisany powyżej. Wszystkie nadesłane informacje zostaną
usunięte po zakończeniu tworzenia działa sztuki, jednak nie później niż 31 grudnia 2021 r.
W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Bergen.
Można przesłać tylko zdjęcie wykonane samodzielnie lub takie, na przesłanie którego fotograf wyraził
zgodę.
Przyjmujemy zgłoszenia od osób, które ukończyły 15 lat. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą
zgłaszać się w imieniu dzieci poniżej 15 roku życia, które wyraziły zgodę na uczestnictwo.
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Zgoda:
(__) Przeczytałem(-am) informacje i zgadzam się na udział.
(__) Jestem rodzicem lub opiekunem prawnym i przesyłam zdjęcie w imieniu dziecka poniżej 15 roku
życia, które wyraziło zgodę na uczestnictwo.
(Prześlij)

