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نسخة واحدة خاصة باالبوين
نسخة واحدة خاصة بالروضة

أهال بكم يف روضتنا

الترصيح باملوافقة

بهدف استخدام الصور الشخصية ،و املعلومات املتعلقة بالشخص يف الروضة
\الجهة الراعية
و كذلك كل املنتجات املطبوعة
للروضة
الصور الشخصية تتضمن الصور ،املخططات ،الرسومات و الرسوم بالفيديو ،اليل تظهر طفلكم بشكل يسهل متييزه فيه.
يف الحاالت املناسبة نرغب بجعل النشاطات اليومية يف الروضة متاحة الكرب عدد من املهتمني .و هدفنا الالسايس ،هو التعريف باالعامل،
و ماينتج عنها من صور توثيقية لنشاطاتنا الرتبوية و معارض الروضة.
الترصيح باملوافقة اختياري .و يف حال مل تتم املوافقة او تم سحبها الحقا فلن تتعرضو الي مساءلة.
انا \ نحن قد تلقينا التوجيهات ( املتعلقة بحقوق حامية املعلومات الشخصية) التالية:
•التنازل عن الحقوق الخاصة بالصورة يتم دون تعويض و يتضمن كذلك الحق بتعديل الصورة ،طاملا كان ذلك التعديل ال يلحق تشويها
او تغيريا جذريا .التسجيالت الصوتية و الفيديوهات ال يتضمنها هذا الترصيح.
•كام ان هذا الترصيح ال يتضمن ،الوسائط املطبوعة ،غري املحلية املتعاونة مع الجهة الراعية .حيث ان الالستفادة من الصور املختارة
تتطلب ترصيحا «خاصا» من املسؤولني.
•هذه املوافقة ميكن سحبها يف اي وقت.
•الترصيح باملوافقة فيام يتعلق باالعامل املطبوعة يعترب قطعيا و ال ميكن الرتاجع عنه ،حاملا صدر الالمر بالطباعة.
•يف حال اصبح الترصيح باملوافقة قطعيا ،فانه يصبح ايضا غري محدود املدة ،و ذلك عىل مدى السنوات و حتى بعد مغادرة الروضة.
•من خالل عرض صور ابني\ابننا يف شبكة االنرتنت فانه باالمكان تناقل الصور عامليا .و ميكن مشاهدة الصور من خالل ما يسمى»
مبحركات البحث» مام يتيح لالشخاص و الرشكات التي متلك خدمة الالنرتنت جمع املعلومات و الصور و تكوين ما يشبه امللف
الشخيص .مع امكانية تغيري بعض املعطيات ،و استخدامها الغراض اخرى .الترصيح بالنرش يف االنرتنت استطيع انا\نستطيع نحن يف كل
وقتالرتاجع عنه و ذلك بشكل خطي و لدى ادارة الروضة.
•املجالت ،و جميع ما يسمى الوسائط املطبوعة ،ميكن نرشهاو مشاهدتها يف شبكة الالنرتنت .و اعادة تنزيلها يف اماكن محتلفة،
واملعلومات و الصور املنشورة يف شبكة االنرتنت يتم الوصول اليها حول العامل مع امكانية تخزينها وربطها مع معلومات اخرى ثم
اعادة اصدارها .لذلك فانه عند نرش معلومة يف شبكة االنرتنت فانه من شبه املستحيل مسحها او الغاؤها بشكل نهايئ.
•بنفس الوقت فانه ليس لدي\لدينا الحق بنرش او تعديل اي صورة ،ماخوذة البني\البننا مع اخرين.
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الشارع و رقم املنزل ،الرمز الربيدي ،و اسم املنطقة

انا اكون\ نحن نكون ،موافق\ موافقون عىل ان جميع الصور و االعامل الخاصة بابني\بابننا

		
الكنية ،االسم ،تاريخ امليالد

يتم نرشها يف الوسائط التالية:
مجلة الروضة
الوسائط املطبوعة الخاصة بالروضة او الجهة الراعية و املسؤولة عنها
الجريدة اليومية
التقارير السنوية و الجرائد املخصصة لالعضاء
شبكة االنرتنت العامليةعن طريق الصفحة الخاصة بالروضة او الجهة املسؤولة عنها
صفحة الفيسبوك الخاصة بالروضة \الجهة املسؤولة عنها

انا \ نحن اوافق \نوافق ،بان يتم التقاط الصور البني\البننا مع اطفال اخرين و هذه الصور سيتم تسليمها باليد لبقية االهايل ،برشط ان
تكون هذه الصور متعلقة بالحياة اليومية يف الروضة و قد تم تعليقها و عرضها قبال يف الروضة .انا\نحن استطيع\نستطيع بسهولة خالل
الفرتة التي يتم فيها تعليق و عرض ،صور ابني\ابننا ،االعرتاض عىل ذلك لدى ادارة الروضة.
نعم

ال

اصادق انا\ نصادق نحن عىل التقاط الصور ،الجامعية و املنفردة من قبل املصور املعني من ادارة الروضة.
نعم

ال

انا\نحن قد تم اعالمي\اعالمنا ،بان نرش اي صورة لشخص اخر دون موافقة هذا الشخص تعطيه الحق مبطالبتي قضائيا بتعويض .و خاصة
اذا كان نرش الصور يف شبكة االنرتنت فهذا غري مسموح به اطالقا.

املكان ،التاريخ

توقيع االبوين او .الوكيل القانوين

االساس القانوين املعتمد عليه :اي عملية نرش يسمح بها حرصي،ا يف حال موافقة الشخص الذي تم رسمه او تصويره
والفقرة للقانون رقم  22املتعلق بحقوق املؤلفني و املبدعني للصور و اللوحات و الرسومات الفوتوغرافية قد نظم
ذلك و يسمى اختصارا
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