
Samtykkeerklæring: 

Ved å sende inn ditt portrettbilde og personinformasjon i skjemaet over gir du kunstneren Toril 
Johannessen samtykke til å bruke ditt innsendte bidrag til “Gruppebilde Bergen 2020” med det 
formål å lage et kunstverk for Bergen rådhus. Hensikten med denne innsamlingen er å framstille et 
gruppebilde med innbyggere i Bergen som skal utgjøre motiv til to billedvever som skal henge i 
Bergen rådhus.


Gruppebildet vil bli skapt ved å ta i bruk et datasystem (maskinlæring) som tolker ditt portrettbilde 
sammen med alle de andre innsendte bildene, og som på grunnlag av dette skaper nye, lignende 
portretter.  De datagenererte portrettene settes sammen til et gruppebilde i en fri kunstnerisk 
utforming. Ditt innsendte fotografi vil ikke bli gjengitt i det endelige kunstverket.


Det innsendte bildet vil sorteres på bakgrunn av oppgitt informasjon om aldersgruppe og 
valgkretstilhørighet for å påse en spredning i utvalget når det gjelder alder og geografi. Navn og e-
postadresse blir kun brukt til å dokumentere at du har samtykket til å delta, og for å kunne slette 
informasjonen din hvis du vil trekke samtykket tilbake. Informasjon om alder, valgkretstilhørighet, 
navn og e-postadresse vil ikke gjengis i verket og vil ikke bli brukt på annen måte enn beskrevet 
over. 


Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan velge å trekke tilbake ditt samtykke. Ved tilbaketrekking 
av samtykke slettes alle dine innsendte opplysninger. Tilbaketrekking av samtykke skjer ved å 
følge en lenke som du vil motta sammen med bekreftelse på at bidraget ditt er mottatt. Etter 
7.ferbuar 2021 vil bildet inngå i maskinlæringsmodellens læringsprosess, og bildeinformasjonen 
kan ikke trekkes ut fra læringsmodellen. 


Toril Johannessen er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Prosjektet benytter Webhuset 
AS som leverandør av webhotell og lagringssystem. Sørensen EDB og BEK - Bergen Senter for 
Elektronisk Kunst vil ha tilgang til informasjonen for bearbeiding av de innsendte bildene. 
Personopplysningene anonymiseres før bildebehandlingen starter. Bildet ditt vil bearbeides slik at 
du ikke vil være direkte identifiserbar. Med samtlige parter er det inngått databehandleravtale som 
regulerer sikker behandling av dine opplysninger.


Opplysningene du sender inn blir ikke solgt, videreformidlet eller brukt til noe annet formål enn å 
lage kunstverket som beskrevet over. Alle innsendte opplysninger slettes når kunstverket er 
ferdigstilt, senest 31.desember 2021.

For å delta må du være innbygger i Bergen.


Du kan kun sende inn ett bilde av deg selv som du selv har tatt eller som fotografen har godkjent 
innsending av.


For å sende inn bidrag må du være fylt 15 år. Foreldre/foresatte kan sende inn på vegne av barn 
under 15 år som har samtykket til deltakelse. 


Samtykke:


(__) Jeg har lest informasjonen og samtykker til deltakelse. 

(__) Jeg er forelder/foresatt og sender inn bilde på vegne av barn under 15 år som har samtykket 
til deltakelse. 


(Send inn) 


