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KREŞIMIZE 
HOŞGELDINIZ

Şahıs resimlerinin, kişisel verilerin ve çalışmaların Kreş’te kullanılması için  
 

RIZA BEYANI 

Gündüzleri Çocuk Bakım Yurdu

Kuruluşun sahibi

(İlgili bölüme ismi ve açık adres yazılacak)

Şahıs resimlerini, kişisel verileri ve çocuğunuzun çalışmalarını kreş içerisinde kullanmayı ve dâhili amaçlar için 
yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamdaki şahıs resimleri üzerlerinde çocukları bireysel olarak tanınacak 
şekilde gösteren fotoğraflar, grafikler, şemalar veya video kayıtlarıdır.
 

Bunla biz
 Çocuğunuzun eğitim ve öğrenme ilerlemeleri ile ilgili dokümantasyon tutmak (Portföy çalışması /  

 Gözlemleme ve Dokümantasyon)
 Kreş odalarını kreatif olarak düzenlemek ve çocuk gruplarının aktivitelerini çocuklara, ebeveynlere ve   

 ziyaretçilere kamuya açık olarak sunmak
 Çocuğunuzun toplama dosyasını resimlendirmek
 Dâhili kreş gazetesini düzenlemek
  Ebeveyn akşamlarında video çekimleri göstermek istemekteyiz
  
   

Rıza beyanı serbest iradeye bağlıdır. Rıza beyanının verilmemesi durumunda veya geriye çekilmesi 
durumunda herhangi bir dezavantaj meydana gelmemektedir.

1 Nüsha ebeveynler için
1 Nüsha kurum için   !



Ben / Biz

Aşağıda belirtilen çocuğumun/çocuğumuzun fotoğraflarının ve çalışmalarının

Yukarıda belirtilmekte olan amaçlar için kurum dâhilinde yayınlanmasını ve muhafaza edilmesini kabul 
ediyorum. 

Çocuğumun / çocuğumuzun 

isimli kreşten ayrılmasından sonra fotoğraflar bana / bize toplama dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

Bu rıza beyanını ben / biz herzaman yazılı olarak geriye çekebilirim / çekebiliriz.

Şehir, Tarih Ebeveynin veya velayet hakkı sahibinin imzası

Name Vornameİsim Soy isim

Cadde ve ev numarası, Posta kodu, Şehir

Doğum tarihi İsim Seyisim

Yasal dayanak: Yayınlama asıl olarak sadece resimleri bulunan şahsılardan Yasanın 22. Maddesi doğrultusunda 
eserler ve fotoğraflar üzerindeki telif hakları (KunstUrhG) doğrultusunda önceden rıza beyanı alınmış olması 
durumunda mümkündür..
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