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05.C VIETNAMESISCH

về việc dùng ảnh chụp, dữ liệu cá nhân và các thành phẩm công việc khác để 
làm tài liệu trong việc    cho nhà trẻ, mẫu giáo (Kita) 

  /cho cơ quan bảo trợ  
của nhà trẻ mẫu giáo (Kita)  cho cơ quan cộng tác cùng 

GIẤY TUYÊN BỐ THOẢ THUẬN  

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.

Trong công việc của chúng tôi  chúng tôi muốn gây ấn tượng về công việc 
giáo dục và cuộc sống ở nhà trẻ của chúng tôi trên  báo chí truyền thông đại chúng nên chúng tôi sẽ sử dụng 
những hình ảnh dùng những hình ảnh.

Ở đây chúng tôi có một số ảnh của con/các con của quý vị  trong tấm hình này, mà chúng tôi lưu ý để gửi một 
thông điệp đặc biệt. 

Chúng tôi dự định sẽ in  

một số ảnh trong   

Đối tượng mục tiêu bao gồm      

Mục đích sử dụng bao gồm   
      
      

Sự chấp thuận này là hoàn toàn tự nguyện. Việc không đồng ý hay bãi miễn chấp thuận không có gì bất lợi cho 
quý vị. Nếu sự thoả thuận này không bãi miễn, thì sẽ tồn tại vô thời hạn, điều  đó có nghĩa là nhà trẻ sử dụng cả 
năm nếu như không có những quy định khác và  cả các cơ quan khác của nhà trẻ.

(đề tên dự án cũng như tên)

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

/ 

!



Tôi / chúng tôi 

tôi, chúng tôi đồng ý, rằng những ảnh, hoặc sản phẩm đã chọn  của con chúng tôi 

Nhân dự án như đã nói trên nay công bố.

Tôi/chúng tôi đã được hướng dẫn (về việc bảo mật) các dữ kiên: 

 � Quyền sử dụng ảnh bao gồm cả việc không trả tiền thù lao và sửa chữa ảnh nếu như việc sửa chữa không làm 
thay đổi và biến dạng ảnh. 

 � Nếu sự chấp thuận này không bãi miễn, thì sẽ tồn tại vô thời hạn, điều  đó có nghĩa là nhà trẻ sử dụng cả năm 
nếu như không có những quy định khác và  cả các cơ quan khác của nhà trẻ 

 � Nếu như ảnh đã đưa đi in, thì không được phép thu hồi chấp thuận nữa, việc thu hồi chấp thuận tính cho lần in 
ảnh tiếp theo. Đơn xin thu hồi chấp thuận phải nộp cho lãnh đạo nhà trẻ, và tính từ lần in ảnh tiếp theo.  

 � Báo chí, cũng như các báo chí truyền thông khác, có thể xem được ở trên mạng và thu vào máy riêng để sử 
dung, 

 � những ảnh đã công bố trên mạng (Internet) có thể cả thế giới xem sau và thu vào máy riêng để sử dung, hoặc 
làm  cho  các tư liệu khác. 

 � Nếu đã một lần sử dụng sử dụng trên mạng, thì không thể lấy lại và xoá đi được.

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).

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

Địa điểm, ngày tháng năm chứ ký của cha mẹ cũng như người nuôi dưỡng

Họ tên đệm tên gọiHọ tên đệm tên gọi

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

ngày tháng năm sinhHọ tên đệm tên gọi
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