
Avtale og samtykkeerklæring for arkivering og bruk av lyd/video opptak 

Den _______________ (dato) ble _______________________________ (heretter kalt forteller) intervjuet av 
_______________________________ (heretter kalt intervjuer) som ledd i DsporA Tamil Archive sitt arbeid med å 
samle muntlig kildemateriale som dokumenterer historien til det tamilske diaspora. 

Det ble gjort lyd/ video opptak av intervjuet. DsporA Tamil Archive og forteller har delt opphavsrett til intervjuet. Når 
forteller ikke lenger kan ivareta sin opphavsrett skal den forvaltes av DsporA Tamil Archive.

Forteller samtykker i at DsporA Tamil Archive 

 lagrer intervjuet som lyd/ videofil  

 utarbeider en stikkordsliste og et tekstsammendrag av intervjuet som skal forelegges forteller for godkjenning 
før en eventuell publisering 

 vurderer om originalopptaket inneholder utsagn som kan være i strid med god presseskikk eller norsk lov. 
DsporA Tamil Archive skal da utarbeide en publiseringsversjon der slike utsagn slettes.  

 Den lagrede publiseringsversjonen skal i utgangspunktet håndteres som privat, slik at bare jeg selv har tilgang 
til den. Etter skriftlig melding fra meg til DsporA Tamil Archive kan den gjøres offentlig. Den vil da være 
allment tilgjengelig og vil kunne deles på andre nettsider og i sosiale media.

 kan avlevere originalopptak, sammen med stikkordsliste og tekstsammendrag, til en arkivinstitusjon i Norge 
for langtidsbevaring. Materialet vil da være klausulert.1

(Eventuelle punkt(er) over som ikke skal omfattes av samtykkeerklæringen har forteller strøket over for hånd.)

       _______________         _______________

            (sted/ dato)          (sted/ dato)

_______________________________       _______________________________

        forteller (sign.) intervjuer (sign.)

1 Klausulering innebærer at materialet ikke kan offentliggjøres før klausuleringsperioden på 60 år er over, jf. forvaltningsloven §13e. 
Det betyr at det først vil bli offentlig tilgjengelig etter en periode på 60 år. Under forutsetning av at det ikke inneholder taushetsbelagt 
informasjon kan forskerne, kuratorer, forfattere, filmskapere og andre med aktverdige formål få tilgang til materialet, etter søknad.
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