05.B PERSISCH/FARSI

 ۱نسخه برای والدین
 ۱نسخه برای دفرت مهد

به کودکستان روزانه
ما خوش آمدید

رضایتنامه

برای استفاده از تصاویر و اطالعات و کارهای فردی در مهد در صفحه
/رشکت اداره کننده مهد
اینرتنت مهد کودک
برای مهد
و همچنین برای مطبوعات انتخاب شده
منظور از تصاویر مربوط به شخص در اینجا عکس ،طرح  ،نقاشی و یا فیلم های ویدیوئی می باشند که کودکان به صورت فردی در
این تصاویر قابل تشخیص باشند.
ما می خواهیم در موارد مناسب اطالعات مربوط به وقایع مهم زندگی روزمره مهد خود را به اطالع جمع های بزرگرتی برسانیم .برای
رسیدن به این هدف در نظر داریم که گاها عکس و کارهائی که به ویژه در چارچوب کار تعلیم تربیت و یا برنامه های مهد درست
شده اند رامنترش کنیم.
دادن این رضایتنامه داوطلبانه است .به خاطرامتناع از دادن رضایتنامه و یا پس گرفنت آن هیچگونه رضری متوجه شام نخواهد شد.
من راهنامئی های زیرین (حفظ اطالعات شخصی به لحاظ قانونی) را دریافت منوده ام:
ما راهنامئی های زیرین (حفظ اطالعات شخصی به لحاظ قانونی) را دریافت منوده ایم:
•طبق قانون برای استفاده از عکس هیچگونه وجهی پرداخت منیشود و دستکاری های کوچک جهت بهبود کیفیت عکس تا جائی که
ترکیب عکس را تغییر ندهد  ،مجاز است .این رضایتنامه شامل استفاده از صدا ،ویدئو و فیلم منی شود.
•این رضایتنامه همچنین شامل مدیای چاپی نیست که مهد کودک /و یا رشکت اداره کننده مهد مشرتکا با مهد های سایر مناطق و یا
با دیگر رشکت های اداره کننده مهدها تهیه می کنند .برای استفاده از عکس های انتخاب شده برای چنین مواردی تنها میتوان « با
توجه به موضوعیت» آن برای گرفنت رضایتنامه اقدام کرد.
•ین رضایتنامه را ما می توانیم هر زمان که بخواهیم پس بگیریم.
•رضایتنامه برای کارهای چاپی را زمانی که مطلب به زیر چاپ رفت دیگر منیتوان پس گرفت.
•در صورت پس نگرفنت رضایتنامه  ،اعتبار آن نامحدود محسوب می شود یعنی تا پایان دوران مهد اعتبار خواهد داشت .و اصوال اگر
در رضایتنامه چیز دیگری قید نشده باشد  ،پس از پایان دوران مهد فرزند شام رضایتنامه همچنان اعتبار خواهد داشت.
•با انتشار عکس فرزند من  /فرزند ما در اینرتنت  ،امکان دیده شدن آن در رسارس دنیا ممکن خواهد شد .به این اطالعات میتوان از
طریق جستجوگرهای اینرتنتی دست پیدا کرد .بنابراین دیگر منیتوان جلوی این کار را گرفت که افراد دیگر یا رشکت های دیگر این
اطالعات (عکس و غیره فرزند شام) را با اطالعات مربوط به افراد دیگری در هم نریزند و پروفیل دیگری از ان نسازند و برای اهداف
دیگری مورد استفاده قرار ندهند .رضایتنامه مبنی بر استفاده از اطالعات را من می توانم هر زمان که بخواهم کتبا نزد مدیریت مهد
پس لغو کنم /.رضایتنامه مبنی بر استفاده از اطالعات را ما می توانیم هر زمان که بخواهیم کتبا نزد مدیریت مهد لغو کنیم.. /
•مجالت و سایر مدیای چاپی که نام انان در زیر آمده است را می توان در اینرتنت مشاهده و کرد و یا آنرا ذخیره منود .به عکس و
اطالعاتی که در اینرتنت انتشار یافته میتوان در رسارس جهان دست یافت وهر کسی میتواند آنرا دانلود و ذخیره کند و با اطالعات
دیگر درآمیزد .اطالعاتی را که یک بار در اینرتنت انتشار یافته باشند به سختی میتوان پاک کرد.
•در عین حال حق انتشار و یا استفاده از عکسی که فرزند من /فرزند ما در آن دیده می شود /دیده می شوند ،نیست.
Unterstützung und finanzielle Förderung:

Ein Kooperationsprojekt von:

من  /ما
اسم فامیل ،اسم

		
اسم فامیل ،اسم
			
اسم خیابان ،شامره خانه ،کد پستی ،شهر

من موافق هستم /ما موافق هستیم که عکس و کارهای فرزندم /فرزندمان

			
اسم فامیل ،اسم ،تاریخ تولد

در مطبوعات زیرین چاپ شوند :
درروزنامه مهد
در تولیدات چاپی مهد کودک /رشکت اداره کننده مهد کودک /در اتحادیه این رشکت ها
در روزنامه ها
در گزارش های سالیانه و مجالت اعضا
در سایت های اینرتنتی( سایت اینرتنتی مهد کودک  /سایت رشکت اداره کننده مهد کودک
در فیس بوک مهد کودک  /فیس بوک رشکت اداره کننده مهد کودک

من رضایت می دهم /ما رضایت می دهیم که عکس های دیژیتال که فرزند من /فرزند ما همراه با کودکان دیگر در آن دیده میشود/
دیده می شوند به والدین این کودکان داده شود چنانچه این عکس های دیژیتال منایانگر زندگی روزمره مهد کودک باشند و قبل از آن
در مهد نصب شده باشند .من می توانم /ما می توانیم بدون اینکه متحمل رضری شویم در ساعات کاری که در مهد اعالم شده است
 ،مخالفت خود را شخصا نزد مدیریت مهد اعالم کنم تا عکس های فرزند م /فرزند مان  -که قبال بر دیوار نصب شده بودند -را به
دیگران ندهند.
بلی

خیر

بدین وسیله موافقت خود را /موافقت خودمان را با عکسربداری و مخصوصا تهیه عکس های گروهی و یا تکی توسط پرسنل مهد و یا
عکاسی که توسط مهد و یا مناینده های والدین معرفی شده باشد راعالم می دارم.
بلی

خیر

مبن همچنین اطالعرسانی شده که انتشار عکس دیگران بدون اجازه آنان توسط من  /توسط ما موجب پرداخت خسارت خواهد شد.
انتشار عکس به ویژه در اینرتنت مجاز نیست.

		
شهر ،تاریخ

امضای والدین یا رسپرست کودک

تعریف و اساس قانونی :اساسا انتشار بیرونی تصاویر به لحاظ قانونی بر طبق ماده  ۲۲قانون حقوق انحصاری
کارهای هرن تصویری و عکاسی زمانی مجاز است که کسانی که در عکس هستند اجازه انتشار بیرونی آن را داده
باشند.

