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MIRË SE VINI NË
QENDRËN TONË TË
KUJDESIT DITOR

1 Ekzemplar për prindërit
1 Ekzemplar për insitucionin

DEKLARATË PËLQIMI
për përdorimin e imazheve personale, të dhënave personale dhe punimeve për
projektimin e
të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë
/ të bartësit institucional
të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë
së bashku me
(Projekti respektivisht shenoni secilen herë emrin)

Imazhe personale në këtë kuptim janë fotografitë, grafikat, vizatimet ose inçizimet video, të cilat pasqyrojnë
femijët në mënyrë te identifikueshme individualisht.
Në kuadër të
ne dëshirojmë të bëjmë të qasshme për një publik më të
madh punn tonë arsimore / përshtypjet nga jeta jonë e përditshme e kujdesit ditor për fëmijë, me fotografi
autentike.
Në lidhje me këtë më lartë, ne gjithashtu kemi hedhur një vështrim në disa foto të fëmijës tuaj / të fëmijeve
tuaj, të cilat ne i konsiderojmë se janë veçanërisht të përshtatshme për strukturimin e mesazhit me imazhet e
duhura.

Ne synojmë të bëjmë pritnimin e
në një numër prej			
Grupit të synuar i përkasin 		

/

Qëllimit të përdorimit i përkasin 		
						
						

Pëlqimi është në bazë vullnetare. Asnjë disfavor nuk rezulton nga refuzimi i pëlqimit ose revokimi i të njejtit.
Nëse pëlqimi i dhënur nuk revokohet, ateher ai është i vlefshëm për një periudhë të pakufizuar, d.m.th. përtej
vitit të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë dhe parimisht - përveç nëse përcaktohet ndryshe - edhe përtej
përkatësisë në qendrën e kujdesit ditor për fëmijë.

Ein Kooperationsprojekt von:

Unterstützung und finanzielle Förderung:

Unë / Ne

Mbiemri

Emri

Mbiemri

Emri

Rruga dhe numri i shtëpisë, Kodi postal, Vendi

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

Mbiemri

Emri

Data e lindjes

të publikohen ne kuadër të projektit të lartëpërshkruar.

Unë / ne kemi marrë informacionin e mëposhtëm (mbi mbrojtjen e të dhënave):
 Të drejtat për fotot jepen pa shpërblim dhe gjithashtu përfshijnë të drejtën e redaktimit, për sa kohë që
redaktimi i tyre nuk është zhvlerësues.
 Pëlqimi është i vlefshëm për një periudhë të pakufizuar, d.m.th. përtej vitit të qendrës së kujdesit ditor për
fëmijë dhe parimisht - përveç nëse përcaktohet ndryshe - edhe përtej përkatësisë në qendrën e kujdesit
ditor për fëmijë.
 Tek njësitë e printimit, pëlqimi nuk mund të revokohet më pasi të jetë dhënur porosia e printimit. Revokimi i
pëlqimit duhet të paraqitet me shkrim në Udhëheqësin e kujdesit ditor për fëmijë dhe më pas vlenë për një
botim tjetër të ri.
 Gazetat, por edhe media tjera të printuara, eventualisht mund të jenë gjithashtu të disponueshme në
internet dhe mund të shkarkohen nga atje.
 Informacioniet dhe imazhet e publikuara në Internet mund të arrihen në të gjithë botën dhe njeherit edhe
mund të shkarkohen, të ruhen dhe bashkohen me të dhëna të tjera nga kushdo.
 Informacionet e publikuara njëherë në internet vështirë se mund të hiqen me pasë prej tij.

Vendi, Data

Nënshkrimi i prindërve respektivisht i kudjestarve me të drejtë kujdesi personal

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).

