
Munchmuseet 
Edvard Munchs plass 1 
Postboks 3304 Sørenga 
0194 Oslo, Norge 

(+47) 23 49 35 00 
 

1/4  NO org nr: 995138670 

 

Brukervilkår 
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For MunchMunch 

 

1. Informasjon om denne avtalen  

 

Dette er en avtale som gjelder mellom Oslo Kommune Munchmuseet (“MUNCH”) og den som 

skal bruke MunchMunch eller MunchMunchs web-portal (“barn” eller “brukeren”).   

 

2. En introduksjon til MunchMunch  

 

2.1. Visjonen til MunchMunch  

 

MunchMunch skal gi barn muligheten til å uttrykke følelser inspirert av MUNCHs metoder og 

hans måte å reflektere rundt stedene man omgir seg med. Målet er å bidra til individuell 

skaperglede som fremmer felles engasjement gjennom deling, refleksjon og inspirasjon.  

 

2.2. Bruk av appen - en opplevelse av MUNCHs kunstnerskap  

 

A) En introduksjonsfilm gir innblikk i opplevelsen for å motivere elevene og gi inspirasjon til 

hvordan man kan bruke appen 

 

B) Digitale interaktive instruksjoner i appen viser hvordan MUNCH uttrykte følelser i bildene 

sine gjennom enkle, virkningsfulle grep. Instruksjonen veileder brukeren til en analog 

tegneøvelse med tusj og papir. Her blir brukeren oppfordret til å tegne med inspirasjon 

fra MUNCHs måte å arbeide på. 

 

C) Brukeren kan så ta et bilde av tegningen med enhetens kamerafunksjon. Etter dette kan 

brukeren plassere tegningen hvor som helst i egne omgivelser gjennom AR-

virkeligheten og fortsette den kreative prosessen ved å påvirke både tegning og 

omgivelser med effekter. Når tegningen er plassert, kan brukeren velge å lagre 

tegningen plassert mot den aktuelle AR-bakgrunnen (øyeblikksbildet). Bilder av 

tegninger som blir tatt underveis i prosessen lagres i et online-galleri, tilgjengelig for alle 

brukere av appen. 

 

D) MunchMunch er koblet til en web-portal hvor alle kan se alle øyeblikksbildene som er 

produsert, med en egen søkefunksjon som gir brukeren muligheten til å søke opp og 

gjenoppleve egenprodusert arbeid. Web-portalen vil også inneholde introduksjonsfilmen 

og en egen seksjon for lærere med læremateriell.  
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3. Regler for bruk av MunchMunch 

 

3.1. Foresattes ansvar for å formidle vilkårene til barn som skal bruke MunchMunch  

 

Denne appen er laget for barn i alderstrinn fjerde til sjette klasse, har ikke barnet selv 

forutsetninger til å sette seg inn i hva denne avtalen innebærer. Derfor er foresatte, lærere og 

andre voksne ansvarlige for at barnet som skal bruke appen forstår reglene for bruk av 

MunchMunch.  

 

3.2. Ta bilde av tegningen  

 

Brukeren skal kun ta bilde av tegninger de selv har laget.  

 

3.3. Plasser tegningen i AR-virkeligheten 

 

Etter at brukeren har tatt et bilde av tegningen, skal tegningen plasseres i AR-virkeligheten. Her 

er oppgaven å forsterke følelsen tegningen uttrykker. Når tegningen er plassert og ferdig 

redigert, kan man ta et øyeblikksbilde av tegningen i AR. Det er viktig at det ikke er mennesker 

med I bildet. Da kan vi ikke dele bildet I galleriet. Dette inkluderer andre barn, voksne og bilder 

av andre mennesker. 

 

3.4. Gi øyeblikksbildet et navn  

 

MUNCH oppfordrer brukeren til å gi øyeblikksbildet et navn inspirert av følelsen de har brukt i 

den kreative prosessen.  

 

Av hensyn til brukerens personvern, er det ikke tillatt å gjengi personnavn i navnet på 

øyeblikksbildet. 

 

3.5. Få tilsendt øyeblikksbildet 

 

Brukeren kan velge å få bildet tilsendt på epost. Det er valgfritt, og epostadressene slettes 

automatisk umiddelbart etter at bildefilen er sendt. 

 

 

3.6. Støtende innhold  

 

MUNCH tillater ikke under noen omstendigheter at brukeren i øyeblikksbildene og/eller i navnet 

på øyeblikksbildene tilfører MunchMunch støtende innhold. Eksempler på støtende innhold er 

pornografisk, rasistisk og annet upassende innhold i både øyeblikksbildet og i navnet på 

øyeblikksbildet.  
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4. Tillatelse til deling av øyeblikksbilder  

 

Når brukeren deler øyeblikksbilder, gir brukeren tillatelse til at: 

 

● bildene lastes opp i appen og i web-portalen 

● alle som bruker MunchMunch kan se øyeblikksbildet i appen og i MunchMunchs web-

portal 

● andre brukere kan plassere den samme tegningen på et nytt sted gjennom AR-

funksjonaliteten, endre på effekter og dele nye øyeblikksbilder  

● MUNCH kan bruke øyeblikksbildet til å vise og fortelle andre om appen  

● MUNCH kan fjerne bilder fra galleriet dersom innholdet ikke er i tråd med appens 

intensjoner 

 

5. Rapportering av upassende øyeblikksbilder  

 

Hvis du vil rapportere om øyeblikksbilder som er upassende, eller du vil fjerne bilder som er 

lastet opp, kan du kontakte oss på app-hjelp@munchmuseet.no.  

 

6. Personvern  

 

MUNCH har en egen personvernerklæring om behandling av personopplysninger i 

MunchMunch.  

 

7. Feil i appen  

 

MUNCH garanterer ikke at MunchMunch fungerer optimalt til enhver tid. Av og til kan 

funksjonaliteten til appen bli dårligere som følge av teknisk svikt eller at MUNCH for eksempel 

oppdaterer appen.  

 

Hvis du oppdager feil i appen, kan du kontakte MUNCH på app-hjelp@munchmuseet.no. 

 

8. Rettigheter  

 

MUNCH eier videre alle immaterielle rettigheter som knytter seg til bruk av MunchMunch. Dette 

gjelder blant annet øyeblikksbilder, øyeblikksbilder i AR-modus og utgaver av verk andre har 

redigert.  

 

MUNCH har rett til å lagre og bruke øyeblikksbildene også etter at MunchMunch ikke lenger 

eksisterer.  

 

9. Lisens  

 

Når du som bruker aksepterer disse brukervilkårene får du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig 

lisens til å laste ned og bruke MunchMunchs programvare på din enhet.  

 

mailto:app-hjelp@munchmuseet.no
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10. Ansvar 

 

MUNCH har ikke noe ansvar for bruk av MunchMunch som strider mot disse brukervilkårene og 

gjeldende lover og praksis, verken overfor brukeren eller tredjepersoner. Dette inkluderer ansvar 

for at personer kommer til fysisk eller psykisk skade, skade på gjenstander og opphavsrettslige 

krav, i den grad dette er tillatt etter norsk lov.   

 

11. Mislighold, rett til utestenging av brukere og fjerning av øyeblikksbilder  

 

MUNCH har rett til å stenge brukere ute fra MunchMunch dersom bruk strider mot reglene for 

bruk av MunchMunch angitt i punkt 3.  

 

MUNCH har rett til å fjerne øyeblikksbilder og tegninger som har et upassende eller krenkende 

innhold, og bilder som ellers ikke oppfyller reglene for bruk av MunchMunch som angitt i punkt 3. 

Upassende eller krenkende innhold kan være blant annet av pornografisk eller voldelig karakter. 

 

12. Varighet og oppsigelse  

 

Avtalen gjelder mellom MUNCH og brukeren fra og med tidspunktet MunchMunch blir lastet ned, 

til MUNCH ikke lenger oppbevarer brukerens øyeblikksbilder. Øyeblikksbildene vil altså ikke 

slettes ved at MunchMunch slettes på din enhet.   

 

13. Endringer i disse vilkårene  

 

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere om disse 

endringene i MunchMunch og på MunchMunchs web-portal. Endringer vil bli synlige i disse 

vilkårene 7 dager før endringene blir gjennomført.  

 

14. Tvister  

 

Tvister som knytter seg til partenes rettigheter og plikter etter disse vilkårene skal kun avgjøres 

etter norsk rett.  

 

Før en tvist eventuelt tas til Forliksrådet eller til domstolene, skal partene forsøke å løse tvisten 

gjennom forhandlinger.  

 

15. Kontaktopplysninger  

 

Hvis du har noen spørsmål rundt denne appen, kan du kontakte oss på e-post  

app-hjelp@munchmuseet.no. 
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