Vil du delta i forskningsprosjektet
” Bruksmønster og effekt av crowdfunding for finansiering av
kunstnerisk produksjon blant norske skapende og utøvende
kunstnere”?
Vi takker for din interesse for forskningsprosjekt og ønske om å delta. Forskningsprosjektets formål er
å belyse og analysere holdninger, meninger om og erfaringer med bruk av crowdfunding
(folkefinansiering) innen kultursektoren. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for
prosjektet og hva din eventuelle deltakelse innebærer.
Formål
Formålet er å belyse og analysere norske kunstneres meninger om, bruk av og eventuell effekt
folkefinansiering har som finansieringsverktøy for skapende eller utøvende kunstnerisk virksomhet.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Studien er finansiert av Norsk Kulturråd og ledes av handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du er invitert til å delta i undersøkelsen med utgangspunkt i din status som skapende eller utøvende
kunstner, kulturarbeider, student eller prosjektleder innen norsk kultursektor. Vi forutsetter at du har
kjennskap til eller erfaring med arbeid knyttet til finansiering av kulturprosjekter.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg mellom
30-45 minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om generell oppfatning av finansieringsformen,
eventuelle personlige erfaringer og opplevelser med bruk, samt mulige utfordringer
finansieringsformen har for kunstnere og kulturarbeidere. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert
elektronisk.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
Kun prosjektlederen fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder vil ha tilgang til personlige
opplysninger, samt SurveyXact, vårt web-baserte verktøy for spørreundersøkelser under UiAs lisens.
Disse opplysningene slettes etter at gavekortene har blitt distribuert til deltakerne.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 2021. Personopplysninger skal anonymiseres ved prosjektslutt.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
å få rettet personopplysninger om deg,
få slettet personopplysninger om deg,
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Agder har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
 Prosjektansvarlig: Dr. Rotem Shneor, på epost (rotem.shneor@uia.no)
 Vårt personvernombud: Ina Danielsen, på epost (ina.danielsen@uia.no)
 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
Dr. Rotem Shneor
Prosjektansvarlig

