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نسخة واحدة خاصة باالبوين
نسخة واحدة خاصة بالروضة

أهال بكم يف روضتنا

الترصيح باملوافقة

من اجل استخدام الصور الشخصية ،و املعلومات و االعامل املتعلقة بالشخص و ذلك
يف الروضة
لتكوين
للروضة
\الراعي املسؤول عنها هو
و بالتعاون مع
( املرشوع ذكر اسم املرشوع )

الصور الشخصية تتضمن الصور املخططات الرسومات و الرسوم بالفيديو اليل تظهر طفلكم بشكل يسهل متييزه فيه.
يف اطار عملنا
متاحة الكرب عدد ممكن من الجمهور.

نرغب بان نجعل عملنا الرتبوي و الصور املوثقة للحياة اليومية يف روضتنا

و نتيجة لذلك فاننا قد قمنا بالتقاط بعض الصور البنك\البنكم و هذه الصور تخدم كلها الغرض السابق ذكره الظهار و توثيق الحياة
اليومية يف الروضة بشكل معرب عنه يف الصور.

		
نحن نهدف لطباعة
			
بعدد
\

ينتمي للجموعات املستهدفة
ينتمي اىل اهداف العمل
			

الترصيح باملوافقة اختياري .و يف حال مل تتم املوافقة او تم سحبها الحقا فلن تتعرضو الي مساءلة .يف حال اصبح الترصيح باملوافقة قطعيا،
فانه يصبح ايضا غري محدود املدة ،و ذلك عىل مدى السنوات و حتى بعد مغادرة الروضة يف حال مل يتم االتفاق عىل غري ذلك.
Unterstützung und finanzielle Förderung:

Ein Kooperationsprojekt von:

انا\ نحن
الكنية ،االسم

الكنية ،االسم
الشارع و رقم املنزل ،الرمز الربيدي ،و اسم املنطقة

انا \ نحن موافق موافقون ،عىل ان اعامل و صور ابني او ابننا
الكنية ،االسم ،تاريخ امليالد

يتم نرشها لالغراض السابق ذكرها.
انا \ نحن قد تلقينا التوجيهات ( املتعلقة بحقوق حامية املعلومات الشخصية) التالية:
•التنازل عن الحقوق يتم دون تعويض و يشمل كذلك الحق باجراء جميع التعديالت ،غري املشوهة للصورة.
• الترصيح غري محدود الوقت ،حيث انه يتعدى سنة الروضة و كذلك فرتة الحضانة كلها مامل يتم االتفاق عىل غري ذلك.
•الترصيح باملوافقة فيام يتعلق باالعامل املطبوعة يعترب قطعيا ،و ال ميكن الرتاجع عنه حاملا صدر الالمر بالطباعة الرتاجع عن ترصيح
املوافقة يتم حرصا بشكل خطي لدى ادارة الروضة و يعترب نافذا لالصدارات الالحقة.
•املجالت ،و كل الوسائط املطبوعة ،ميكن من خالل شبكة االنرتنت مشاهدتها و من ثم تحميلها.
•ميكن الوصول عرب االنرتنت لجميع املعلومات و الصورالتي يتم نرشها حول العامل ،مع امكانية تخزينها و ربطها مع معلومات اخرى.
•عند نرش اي معلومة يف شبكة االنرتنت فانه من شبه املستحيل مسحها او الغاؤها بشكل نهايئ.

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
(.)KunstUrhG

