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 ۱نسخه برای والدین
 ۱نسخه برای دفرت مهد

به کودکستان روزانه
ما خوش آمدید

رضایتنامه

به منظور استفاده از تصاویر و اطالعات و کارهای فردی کودک در مهد برای درست
مهد کودک
کردن
/و یا رشکت اداره کننده
مشرتکا با
مهد کودک
(پروژه و یا نام هر کدام را وارد کنید)

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.
در نظر داریم کار تعلیم و تربیت و یا تصویری اززندگی روزانه مهد کودک
در طول
خود را از طریق عکس های واقعی برای جمع بزرگرتی قابل رویت سازیم.
برای همین منظور ما چندین عکس از فرزند شام /فرزندان شام را انتخاب کرده ایم که فکر می کنیم برای این هدف بسیار مناسب
هستند تا پیام مان را از طریق عکس انعکاس دهند.

			
ما در نظر داریم
را با تعداد			

چاپ کنیم

گروه مورد نظر ما بدین قرارند :

\

		
اهداف ما از این قرارند:
				

دادن این رضایتنامه داوطلبانه است .به خاطرامتناع از دادن رضایتنامه و یا پس گرفنت آن هیچگونه رضری متوجه شام نخواهد شد .در
صورت پس نگرفنت رضایتنامه  ،اعتبار آن نامحدود محسوب می شود یعنی تا پایان دوران مهد کودک شام اعتبار خواهد داشت .و اصوال
اگر در رضایتنامه زمان دیگری قید نشده باشد  ،پس از پایان دوران مهد فرزند شام نیز این رضایتنامه همچنان اعتبارخواهد داشت.
Unterstützung und finanzielle Förderung:

Ein Kooperationsprojekt von:

من  /ما
اسم فامیل ،اسم

اسم فامیل ،اسم

			

			

			
الشارع و رقم املنزل الرمز الربيدي و اسم املنطقة

من موافقت خود را اعالم می دارم  /ما موافقت خود را اعالم می داریم که عکس های انتخابی و کارهای فرزند من /فرزند ما
اسم فامیل ،اسم ،تاریخ تولد

در جریان اهداف نامربده در باال انتشار بیرونی یابند.
به من /به ما اطالعات ( حفظ اطالعات شخصی به لحاظ قانونی) زیرین داده شد:
•قانون استفاده از عکس تعیین کرده است که استفاده از عکس بدون پرداخت حق الزحمه بوده و تغییرات جزئی به منظور بهبود
کیفیت عکس تا جائیکه آن را تغییر کلی ندهد مجاز است.
•رضایتنامه به لحاظ زمانی نامحدود بوده یعنی اینکه اعتبار آن برای دوران مهد اعتبار دارد و اگر اصوال زمان دیگری هم در آن قید
نشده باشد پس از پایان دوران مهد فرزند شام نیزهمچنان اعتبار خواهد داشت.
•رضایتنامه شام برای انتشار چاپی مطلب و یا عکس در باره فرزندتان زمانی که به زیر چاپ برود دیگر قابل پس گرفنت نیست .فسخ
رضایتنامه باید کتبا به مدیریت مهد تحویل شود و اعتبار اجرائی آن تنها برای چاپ مجدد منظور خواهد شد.
•مجالت و اشکال دیگر چاپی مطالب می توانند در اینرتنت هم دیده شوند و داون لود و ذخیره گردند.
•دسرتسی به عکس و اطالعات در صفحات اینرتنتی در رسارس جهان امکان پذیر است و هر کسی می تواند آنها را داون لود کرده و
ذخیره مناید و با اطالعات دیگری آن را قاطی مناید.
•اطالعاتی را که یک بار در اینرتنت انتشار یافته باشند به سختی میتوان از آن پاک کرد.

		
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.

