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MIRË SE VINI NË 
QENDRËN TONË TË  
KUJDESIT DITOR

për përdorimin e imazheve personale, të dhënave personale dhe punimeve në 
qendrën e kujdesit ditor për fëmijë 

DEKLARATË PËLQIMI  

Qendra e kujdesit ditor për fëmijë

nën bartje insitucionale nga

(ju lutemi shenoni secilen herë emrin dhe adresën e detajuar)

synon të krijojë imazhe personale, të dhëna personale dhe punime të femijës tuaj brenda qendrës së kujdesit 
ditor për fëmijë dhe t‘i publikojë ato për qëllime të brendshme. Imazhe personale në këtë kuptim janë fotogra-
fitë, grafikat, vizatimet ose inçizimet video, të cilat pasqyrojnë femijët në mënyrë te identifikueshme individu-
alisht. 

Me te tillat ne dëshirojmë të
 Dokumentojmë hapat edukativ dhe mësimor të fëmijës tuaj (punë portofoli / vëzhgimi dhe dokumentimi)
 Të dizajnojmë në mënyrë kreative dhomat e qëndrës së kujdesit ditor për fëmijë dhe të bëjmë të qasshme  

 aktivitetet e grupit të fëmijëve për femijët, prindër dhe për vizitorët/vizitoret. 
 Për të ilustruar dosjen e koleksionit të fëmijës suaj 
 Për të hartuar gazetën interne të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë
  Për të shafqur sekuencat e videove në mbrëmjet e prindërve
  
   

Pëlqimi është në bazë vullnetare. Asnjë disfavor nuk rezulton nga refuzimi i pëlqimit ose revokimi i të njejtit.

1 Ekzemplar për prindërit
1 Ekzemplar për insitucionin    !



Unë / Ne

jam / jemi i/të pajtimit që fotot dhe veprat e fëmijës tim / tonë

të mund publikohen dhe të ruhen brenda institucionit për qellimet e përshkruara më lartë. 

Pas largimit të femijës timë/sonë nga qendra e kujdesit ditor për fëmijë

 fotot së bashku me dosjen e koleksionit do të më/na dorëzohen mua / neve. 

Unë / ne mund ta revokojmë këtë pëlqim të dhënur në çdo kohë me shkrim.

Vendi, Data Nënshkrimi i prindërve respektivisht i kudjestarve me të drejtë kujdesi personal

Mbiemri  EmriMbiemri Emri

Rruga dhe numri i shtëpisë, Kodi postal, Vendi 

Data e lindjes Mbiemri Emri

Bazat ligjore: Një publikim parimisht lejohet vetëm nëse pëlqimi i personit të imazhuar është marrur paraprakisht, 
sipas dispozitave të § 22 i Ligjit për të Drejtën e Autorit të Punëve të artit figurativ dhe fotografisë (KunstUrhG).

1 Ekzemplar për prindërit
1 Ekzemplar për insitucionin    
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