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на використання зображень людей, персональних даних та робіт 
для створення    дитячого садочку   

  / спонсора   
дитячого садочку    разом із  

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

У ході нашого   ми хочемо зробити педагогічну роботу/враження від 
нашого життя у садочку доступними для широкої публіки за допомогою автентичних фото.

Для цього ми відібрали декілька фотографій вашої дитини/дітей, які, як ми вважаємо, особливо 
точно передають, відповідають нашій задумці.

Ми плануємо роздрукувати  

у кількості   

До цільової групи відносяться /

Мета використання включає  
      
     

Згода добровільна. Ненадання або відкликання згоди не викликає жодних наслідків. 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.

(Вставити проект або назву)  

UKRAINISCH

ВІТАЄМО У НАШОМУ 
ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ

1 примірник для батьків 
1 примірник для закладу!

ЗГОДА  



Я/ми

даю згоду, що обрані фотографії та роботи моєї/нашої дитини

будуть опубліковані в ході вищезазначеного проекту.

Я/ми отримали наступну інформацію (відносно захисту даних):

 � Право на фотографії надається без винагороди, а також включає право на редагування, за умови, 
що таке редагування не спотворює.
 � Згода діє протягом необмеженого часу, це значить більше року у садочку і, якщо не вказано інше, 
навіть коли дитина не належить до садочку.
 � У випадку із друкованими матеріалами згоду не можна більше відізвати, з моменту оформлення 
замовлення на друк. Відкликання згоди має подаватися у письмовій формі керівництву дитячого 
садка, і діє з наступної редакції.   
 � Газети, а також інші друковані ЗМІ можуть переглядатися в Інтернеті і звідти завантажуватись.
 � Доступ до інформації та зображень, опублікованих в Інтернеті може отримати будь-хто у всьому 
світі, завантажити їх, зберігати та об’єднувати з іншими даними.
 � Інформацію, один раз опубліковану в Інтернеті, навряд чи можна звідти видалити.

Прізвище ім’яПрізвище ім’я

Вулиця, номер дому, індекс, місто

рік народження дитиниПрізвище 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


	Arbeit: Name 1: 
	Kita: Name 16: 
	Träger: Name 7: 
	Kita: Name 15: 
	Projekt: Name 1: 
	Projekt: Name 4: 
	Druck: Medium 1: 
	Druck: Stückzahl 1: 
	Druck: Zweck 1: 
	Druck: Zweck 5: 
	Druck: Zielgruppe 3: 
	Eltern 1: Name 8: 
	Eltern 2: Name 8: 
	Eltern 1: Nachname 8: 
	Eltern 2: Vorname 8: 
	Eltern: Adresse 8: 
	Kind: Name 8: 
	Kind: Geburtsdatum 8: 
	Kind: Vorname 8: 
	Datum der Unterschrift 8: 


