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на використання зображень людей, персональних даних та робіт для 
інтернет презентації дитячого садочку    / власника 

  дитячого саду   а також 
для окремих друкованих видань

У цьому значенні зображення – це фотографії, графіки, малюнки чи відеозаписи, на яких можна 
впізнати дитину. 

У деяких випадках ми б хотіли зробити інформацію про події з життя нашого дитячого садочку 
доступною для широкої  публіки. Саме тому ми плануємо час від часу публікувати роботи та 
фотографії, що стосуються виховної роботи та подій дитячого садка.

Згода добровільна.
Відмова від згоди або її відкликання не призводить до жодних наслідків.

Я/ми отримали наступну інформацію (захист даних):
 � Право на фотографії надається без винагороди, та включає право на редагування, якщо таке редагування не 
спотворює. Ця згода не поширюється на звукозаписи, відео та кінозаписи. 

 � Крім того, угода не поширюється на друковані засоби масової інформації, створені садочком і/або власником по всій 
країні або між власниками. Для використання відібраних фотографій для таких цілей згода отримується у кожному 
окремому випадку. 

 � У випадку із друкованими матеріалами згоду не можна відізвати, з моменту оформлення замовлення на друк.
 � Якщо згода не відкликається, вона діє протягом необмеженого часу, це значить більше року у садочку і, якщо не 
вказано інше, навіть коли дитина не належить до садочку.

 � З моменту публікації зображення моєї/нашої дитини в інтернеті воно може передаватися по всьому світі. Крім того, дані 
можна знайти за допомогою пошукових систем. Тому це не виключає можливість, що інші особи чи компанії пов’яжуть 
дані із іншими персональними даними, доступними в Інтернеті і таким чином створять особистий профіль, змінять дані 
або використають їх з іншою метою. Згоду на оприлюднення в Інтернеті я/ми можемо в будь який час відкликати 
письмово до керівництва дитячого садка.  

 � Газети, а також інші друковані засоби масової інформації, зазначені нижче, також можна переглядати в інтернеті та 
завантажувати звідти. До опублікованої в Інтернеті інформації, зображень будь-хто може отримати доступ по всьому 
світі, завантажувати їх, зберігати та об’єднувати із іншими даними. Одного разу опубліковані в Інтернеті фотографії 
майже неможливо звідти видалити. 

 � При цьому немає права на публікацію/використання фото, на якому зображена моя/наша дитина.

UKRAINISCH

ВІТАЄМО У НАШОМУ 
ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ

1 примірник для батьків 
1 примірник для закладу!

ЗГОДА  



Я/ми

Погоджуюсь/ємося, що фото і роботи моєї/нашої дитини 

Будуть опубліковані наступних засобах масової інформації: 

  Газета дитячого садку  
  Друкована продукція садочку/власника/асоціації 
  Щоденна преса 
  Річні звіти та журнали учасників
  Всесвітня мережа (Інтернет та домашня сторінка садочку/власника  
  Сторінка садочку/власника у Фейсбуці   
    
  

Я/ми даємо згоду на те, що цифрові фотографії на яких зображена моя/наша дитина разом із іншими 
дітьми, можуть бути передані батькам інших дітей, якщо ці фотографії документують повсякденне 
життя у дитячому саду і раніше були опубліковані у закладі. Незалежно від цього, я/ми можемо 
заперечити через керівництво дитячого садку проти передачі опублікованих фотографій, на яких 
зображена моя/наша дитина, в період розміщення.

  Так    Ні  

Дійсним документом я/ми даємо згоду на створення особистих зображень, зокрема групових чи 
індивідуальних фотографій, фотографом на замовлення дитячого саду або представниками батьків   

  Так    Ні   

Я/ми також проінформовані, що публікація мною/нами зображень інших людей без їх попередньої 
згоди може спричинити позов про відшкодування збитків. Зокрема заборонено розміщення в 
Інтернеті.

Прізвище  ім’яПрізвище ім’я

Вулиця, номер дому, індекс, місто

дата народження Прізвище ім’я

Правова основа: Публікація дозволяється лише за умови попередньої згоди зображених, § 22 Закону  
«Про авторське право на твори образотворчого мистецтва та фотографії» (KunstUrhG)

Місце, число Підпис батьків або законних опікунів
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