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SAMTYKKEERKLÆRING 
 
 
Jeg samtykker til at NODA kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her: 
 

1. Personopplysninger som behandles:  

For å oppnå formålet med utviklingsprosjektet «100 Nye Stemmer», kreves at følgende 
personopplysninger behandles: navn, alder, adresse, e-postadresse, telefonnummer, 
arbeidssted/skolested 

2. Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen:  

Følgende behandling er personopplysningene tiltenkt for: 

• Registrering i vår database for deltakelse prosjektet «100 Nye Stemmer» 

• Utsending av informasjonsmateriell, planer og innkallinger m.v. forbundet med prosjektet 

• Innsamling og lagring av kvalitative data (meninger, erfaringer, forslag og lignende) fra 
spørreundersøkelser knyttet til de tema som er adressert i prosjektet 

 
Med denne erklæringen gir undertegnede samtykke til at innsamlede data/materiale i form av utsagn 
og sitater kan brukes i rapporter, oppslag og plakater, presentasjoner og lignende digitalt og 
manuelt/fysisk for å synliggjøre, promotere og spre prosjektets formål og funn – dette under 
forutsetning av at materiellet er anonymisert / personopplysninger ikke er oppgitt.   
  
Med denne erklæringen gir undertegnede samtykke til å bli filmet og tatt bilder av underveis i 
prosjektet i de settinger der prosjektarbeid pågår og presenteres. Dette for bruk i materiell slik som 
beskrevet i punktet ovenfor – og under forutsetning av at materiellet er anonymisert / 
personopplysninger ikke er oppgitt. 
 

3. Behandling vil bare foretas med formål om å: 

Spre budskap og funn i prosjektet «100 Nye Stemmer» til positivt, oppbyggelig samfunnsutvikling i 

tråd med prosjektets målsetting. 

Vi kan bare dele dine personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:   

• Når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart,  
• Når bestillingen er finansiert av en tredjepart 

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.  
Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende epost til post@no-da.no. 
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