DELTAKERAVTALE FOR VERTSFAMILIER PÅ AFS-PROGRAM I NORGE
Underskrives av foresatte i vertsfamilien, signatur gjelder også på vegne av eventuelle barn i familien.
Regler for behandling av personopplysninger
Jeg er innforstått med og aksepterer at AFS under programperioden kan innhente og behandle
personlig og sensitiv informasjon, og at denne informasjonen kan bli videreført til tredjeparter for slike
formål som med rimelighet kan kreves med hensyn til behørig organisering, og gjennomføring av AFSprogrammet. AFS kan også videreformidle slike data til offentlige organer hvis AFS mener dette er
rimelig og nødvendig. I henhold til avtale mellom AFS Norge Internasjonal Utveksling og Riksarkivet
avleveres relevant dokumentasjon fra søkere og deltakere på våre programmer, samt dokumentasjon
fra organisasjonsarbeid i AFS til Riksarkivet etter bruk. Ved avgivelsen blir dette materialet Riksarkivets
eiendom. Materialet som inngår i arkivet etter AFS Norge Internasjonal Utveksling er av historisk
interesse og kan benyttes til forskning eller andre allmennyttige formål. Arkivet er klausulert, slik at
innsyn kun gis med tillatelse fra Riksarkivet eller fra AFS Norge Internasjonal Utveksling.
AFS vil overføre og lagre personlige data i sentrale databaser for å sikre at dataene ikke går tapt. Det er
begrenset tilgang til databasene, hvilket vil si begrenset til AFS-ansatte, konsulenter og frivillige, som
alle vil bruke opplysningene utelukkende for det formål å gjennomføre AFS-programmet.
Personopplysninger og sensitiv informasjon vil ikke under noen omstendighet bli solgt eller overført til
tredjeparter, med unntak av i tilfeller som nevnt her.
For mer informasjon om hvordan AFS behandler og lagrer dine data, se vår personvernerklæring AFS
Global Privacy Policy og Personvernerklæring for AFS Norge Internasjonal Utveksling.
Ansvar for utvekslingseleven
Jeg forstår at vårt ansvar som vertsfamilie er å besørge kost og losji for utvekslingseleven, samt
inkludere utvekslingseleven i familiens aktiviteter. Utvekslingseleven skal ha sin egen seng, og dersom
han/hun skal dele rom er dette kun tillatt med barn/ungdom av samme kjønn. AFS Norge har
overordnet ansvar for utvekslingseleven, herunder helseforsikring og søknad om skoleplass. Dersom
det oppstår utfordringer/problemer, kontakter jeg AFS Norge (lokallag og/eller organisasjonens kontor i
Oslo) innen rimelig tid. Utfordringer/problemer innbefatter, men er ikke begrenset til, alvorlig sykdom,
skade, sykehusinnleggelse eller arrestasjon av utvekslingseleven, brudd på organisasjonens regler og
retningslinjer, potensiell skadelig oppførsel, skolefravær eller problemer på skolen, overdreven kontakt
med familie/venner hjemme eller annet som forstyrrer integreringsprosessen til utvekslingseleven. Det
juridiske ansvaret ligger til enhver tid hos utvekslingselevens foresatte i hjemlandet.
Regler og retningslinjer under AFS-året
Jeg er innforstått med at vertsfamilie og utvekslingselev må forholde seg til organisasjonens regler og
retningslinjer som vist til i Vertsfamiliehåndboken. Vi vil til enhver tid handle etter beste skjønn, med
utgangspunkt i utvekslingselevens ve og vel.
Som vertsfamilie vil du få tilgang til personopplysninger og sensitiv informasjon om andre som ikke må
bli kjent for uvedkommende. Jeg forplikter meg til å bevare taushet om alle opplysninger og forhold jeg
får kjennskap til gjennom mitt engasjement i AFS (taushetsplikt), og å behandle personopplysninger
med stor varsomhet og i tråd med personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at mitt
engasjement i AFS er avsluttet, og forsettlig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten kan medføre
straffeansvar. Som vertsfamilie er du likevel forpliktet til å videreformidle informasjon som kan påvirke
utvekslingselevens og/eller vertsfamiliens sitt utvekslingsår og/eller AFS som organisasjon til
lokallagsleder eller AFS-kontoret (informasjonsplikt).
Avslutningsvis bekrefter jeg at all informasjon som er oppgitt i søknadsprosessen og på
hjemmebesøket er riktig og fullstendig.
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