Deltagarens/vårdnadshavarens samtycke
Ladda ner, skriv ut och bifoga den/de undertecknade blanketterna till
tävlingsbidraget. Ett undertecknat samtycke krävs för varje deltagare.

www.tukoke.fi
Deltagarens namn: ________________________________________
1. Deltagande och personuppgifter

Läs dataskyddsbeskrivningen för TuKoKe här

https://opinkirjo.fi/toiminta/tiedekasvatus-ja-opetus-2/tutki-kokeile-kehita/dataskyddsbeskrivningen-for-tukoke/.

2. Användning och förvaring av materialen (nedan bidragen)
•
•
•

De bidrag som belönas i finalen kommer att arkiveras i Utvecklingscentralen Läroriks arkiv för evigt.
Bidrag som lämnas in för utbildningsanvändning förvaras i 10 år om det inte gäller ett framgångsrikt
bidrag.
Alla andra bidrag och uppgifter som förts in i det elektroniska systemet raderas i september.

3. Deltagande i finalen och offentlighet
•

•
•
•
•
•

De bästa bidragen under innevarande verksamhetsår kallas till finalen i TuKoKe. En förteckning över
bidragens rubriker, deltagarnas namn (för grupper på under 10 personer; för större grupper nämns
enbart skola och årskurs), skolor och orter publiceras på TuKoKe-webbplatsen och arrangörernas
webbplatser (Utvecklingscentralen Lärorik och Teknikens Akademiker) i ett virtuellt galleri. Galleriet är
en öppen virtuell utställning med de projekt som deltar i tävlingens avslutning samt tillämpliga material.
Finalen i TuKoKe är ett offentligt evenemang där representanter för olika medier deltar.Under
evenemanget tas bilder och videofilmer spelas in. Deltagarna i finalen ingår i alla allmänna bilder och
gruppbilder.
Mediekontakten sker via arrangörerna av TuKoKe med deltagarens och/eller vårdnadshavarens
samtycke.
Direkta medieintervjuer och artiklar utanför verksamheten avtalas alltid enskilt för varje fall och
deltagaren kan neka till att medverka.
Under finalen skapas olika mediematerial (såsom fotografier, videor eller intervjuer). Lyckat material kan
komma att användas som tilläggsmaterial i artiklar och/eller presentationsmaterial om TuKoKe (också
elektroniskt).
Inga ersättningar betalas för användning av mediematerialen.

SAMTYCKE TILL FÖLJANDE BEGÄRS I SAMBAND MED ANMÄLAN

o

Jag har läst dataskyddsbeskrivningen gällande deltagare i evenemanget TuKoKe (Tutki-Kokeile-Kehita /
Utforska-Testa-Utveckla) på https://opinkirjo.fi/toiminta/tiedekasvatus-ja-opetus-2/tutki-kokeilekehita/dataskyddsbeskrivningen-for-tukoke/ och samtycker till att mina personuppgifter behandlas på
det sätt som beskrivs.

o
o

Med denna blankett godkänner jag de nämnda punkterna för användning, lagring och förvaring av
uppgifter och deltagarmaterial.
Jag samtycker till deltagande i finalen och åtföljande offentliggörande av uppgifterna och synlighet på
allmänna bilder, gruppbilder och i livesändningar från evenemanget och i det virtuella galleriet. Tillstånd
begärs separat för mediematerial.
Använding av mediamaterial

o
o

Jag ger mitt tillstånd till att mediematerial används i material och artiklar om verksamheten.
Jag ger inte mitt tillstånd till att mediematerial används i material och artiklar om verksamheten.

Om någon av punkterna ovan (punkterna 1–3) inte accepteras, kan deltagaren inte delta i TuKoKe-finalen
och hens plats går vidare till en deltagare på reservplats

______________________________________________________________________________
Datum
Ort
Underskrift
För deltagare under 16 år vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Namnförtydligande

