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për përdorimin e imazheve personale, të dhënave personale dhe punimeve për 
prezantimin e qendrës së kujdesit ditor për fëmijë në internet    
/ të bartësit institucional   të qendrës së kujdesit ditor 
për fëmijë  si dhe për mediat e printuara të zgjedhura

DEKLARATË PËLQIMI  

Imazhe personale në këtë kuptim janë fotografitë, grafikat, vizatimet ose inçizimet video, të cilat pasqyrojnë
femijët në mënyrë te identifikueshme individualisht.

Në raste të përshtatshme, ne dëshirojmë të bëjmë të qasshme për një publik më të madh informacione për 
ngjarjet nga jeta jonë e përditshme e kujdesit ditor për fëmijë. Prandaj, ne synojmë që herë pas here, të 
publikojmë punën dhe fotot tona të cilat rezultojnë veçanërisht në kuadër të punës sonë edukative ose të 
festiviteteve të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë.

Pëlqimi është ne bazë vullnetare.
Asnjë disfavor nuk rezulton nga refuzimi i pëlqimit ose revokimi i të njejtit.

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. Inçizimet e zërit, videos dhe filmave nuk përfshihen nga ky pëlqim i dhënur.

 � Ky pëlqim nuk përfshin gjithashtu asnjë media tjetër të printuar të cilat krijohen së bashku me qendrën e kujdesit ditor për fëmijë 
dhe / ose me bartësin institucional në shkallën ndër-rajonale dhe të bartjes institucionale. Për të përdorur skedarë fotografish të 
caktuara për qëllime të tilla, pëlqimi mund të merret edhe vetëm „siç kërkohet për rastin“.

 � Në rastin e veprave të printimit, pëlqimi nuk mund të revokohet më pasi të jetë dhënur porosia e printimit.  
 � 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.

 � Me publikim në internet, imazhet e fëmijës tim / tonë mund të transmetohen dhe të arrihen në të gjithë botën. Të dhënat mund të 
gjenden gjithashtu duke përdorur me atë rast edhe të ashtuquajturat „motorë kërkimi“. Prandaj, nuk mund të përjashtohet 
mundësia që njerëz të tjerë ose kompani të lidhin të dhënat me të dhëna të tjera që lidhen me internetin, të krijojnë në atë 
mënyrë edhe një profil personaliteti, të ndryshojnë të dhënat ose t‘i përdorin ato për qëllime të tjera. Pëlqimin për publikim në 
internet unë / ne mund ta revokojë/ të revokojmë përballë Udhëheqësisë së qendrës së kujdesit ditor për fëmijë në çdo kohë me 
shkrim.

 � Gazetat, por edhe media e printuara të përshkruara më poshtë, gjithashtu mund të jenë eventualisht të disponueshme në internet 
dhe mund të shkarkohen nga atje. Informacionet 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.

 � Në të njëjtën kohë, nuk ekzsiton e drejtë publikimi / përdorimi të një imazhi, në të cilin fëmija im / jonë ështe shfaqur me imazh.

MIRË SE VINI NË 
QENDRËN TONË TË  
KUJDESIT DITOR

1 Ekzemplar për prindërit
1 Ekzemplar për insitucionin    !



Unë / Ne

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

të publikohen në mediat vijuese:

 Gazeta e qendrës së kujdesit ditor  
 Produketet e printimit të qendrës se kujdesit ditor / bartësit institucional / të shoqatës 
 Shtypi ditor 
 Raportet vjetore dhe revistat e anëtareve
 World Wide Web (Interneti nën faqen kryesore të qendrës së kujdesit ditor / bartësit institucional 

 Në faqen e facebook-ut të qendrës së kujdesit ditor / bartësit 
    
  

Unë / ne pajtohem/i që fotografitë digjitale në të cilat fëmija im / fëmijët tanë janë fotografuar me fëmijë të 
tjerë se bashku, mund të ju jepen prindërve të fëmijëve të tjerë nëse këto foto digjitale dokumentojnë jetën e 
përditshme në qendrën e kujdesit ditor për fëmijë dhe janë postuar paraprakisht në institucionen ditor. Pa e 
paragjykuar këtë më lartë, gjatë kohës së postimit unë / ne mund të kundërshtojmë përballë Udhëheqësisë 
së qendrës së kujdesit ditor për fëmijë për shpërndarjen e mëtejshme të fotove të postuara, në të cilat është 
fotografuar fëmija im / fëmija ynë.

  po   jo  

Me këtë unë / ne pajtohem/i për krijimin e fotove të personave, në veçanti në formën e fotove grupore ose 
atyre individuale nga ana e një fotografi të porositur nga qendra e kujdesit ditor për fëmijë ose nga ana e 
përfaqësuesit të prindërve të qendrës së kujdesit ditor për fëmijë.  

  po   jo   

Unë / ne gjithashtu jemi informuar në lidhje me atë që publikimi nga unë / ne i fotografive të personave të 
tjerë pa pas marrur pëlqimin e tyre paraprakisht, mund të shkaktojë kërkesa për kompensim. Në veçanti, 
publikimi në Internet nuk lejohet.

1 Ekzemplar për prindërit
1 Ekzemplar për insitucionin    

Mbiemri  EmriMbiemri Emri

Rruga dhe numri i shtëpisë, Kodi postal, Vendi 

Data e lindjes Mbiemri Emri

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).
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