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ĐÓN CHÀO BẠN ĐẾN VỚI
NHÀ TRẺ MẪU GIÁO (KITA)
CỦA CHÚNG TÔI

!

1 bản dànhcho cha mẹ bé
1 một bản dành cho nhà trẻ mẫu giáo

GIẤY TUYÊN BỐ CHẤP THUẬN
về việc dùng ảnh chụp, dữ liệu cá nhân và các công việc khác để làm tài liệu làm
trong nhà trẻ
Nhà trẻ mẫu giáo

trong sự bảo trợ của

(mỗi tên đề nghị ghi kèm theo cả địa chỉ)

dự định tạo ra hình ảnh cá nhân, dữ liệu cá nhân và công việc của con bạn trong nhà trẻ, mẫu giáo của chúng tôi
và xuất bản cho các mục đích nội bộ. Hình ảnh cá nhân theo nghĩa này là hình ảnh, đồ họa, hình vẽ hoặc băng
ghi hình Video ghi lại mô tả trẻ em có thể nhận ra từng trẻ.
Vì điều đó chúng tôi mong muốn
Ghi lại những bước tiến bộ của con bạn (Trong tập lưu trữ/theo dõi và sưu tập)
Tạo không gian sáng tạo cho Kita và làm cho các hoạt động của nhóm trẻ em, để các cha mẹ và khách truy 		
cập có thể tiếp cận với trẻ em
Minh hoạ tập vở của con bạn
Viết trên báo mạng của Kita
Quay phim Video và chiếu trong buổi họp phụ huynh

Việc chấp thuận này là hoàn toàn tự nguyện.
Nếu như không chấp thuận hoặc bãi miễn chấp thuận cũng không có gì bất lợi.

Ein Kooperationsprojekt von:

Unterstützung und finanzielle Förderung:

Tôi/chúng tôi

Họ

tên đệm tên gọi

Họ

tên đệm tên gọi

Phố và số nhà, mã số bưu điện, địa phương

Tôi /chúng tôi đồng ý rằng ảnh và sản phẩm làm của con tôi/chúng tôi

Họ

tên đệm tên gọi

ngày tháng năm sinh

vì những mục đích nói trên sẽ công bố trong nội bộ nhà trẻ mẫu giáo và lưu trữ.
Sau khi con tôi/chúng tôi ra khỏi nhà trẻ mẫu giáo thì tất cả ảnh cùng với sổ lưu trữ sẽ trao lại cho chúng tôi

Chấp thuận này tôi/chúng tôi có thể thu hồi (bãi miễn) bất kỳ lúc nào

Địa điểm, ngày tháng năm

chứ ký của cha mẹ cũng như người nuôi dưỡng

Cơ sở luật vận dụng: Việc xuất bản chỉ được phép nếu những người được thông báo trước đó đã có được sự đồng ý của
họ, § 22 Luật Bản quyền trong Nghệ thuật và Nhiếp ảnh (KunstUrhG).

