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KREŞIMIZE 
HOŞGELDINIZ

 Kreşin   / Kurum 
sahibinin  Kreşin  ile müşterek 
olan düzenleyeceği*  de şahıs resimlerinin, kişisel verilerin 
ve çalışmaların kullanılması için

Bu anlamdaki şahıs resimleri üzerlerinde çocukları bireysel olarak tanınacak şekilde gösteren fotoğraflar, 
grafikler, şemalar veya video kayıtlarıdır.

Gerçekleştirmekte olduğumuz  çerçevesinde pedagojik çalışmalarımızı / 
kreş yaşantımızdan izlenimleri otantik resimler ile daha büyük toplumun erişimine sunmak istemekteyiz. 

Bu işlem için çocuğunuzun / çocuklarınızın da verilmek istenen mesajı resimsel olarak en iyi şekilde destekley-
en bazı resimlerini seçmiş bulunmaktayız. 

Baskının 

için    tane olarak yapılmasını istemekteyiz.

Hedef grubu   /

Kullanım amacı  
      
   

Rıza beyanı serbest iradeye dayanmaktadır. Rıza beyanının verilmemesinden veya geriye çekilmesinden 
dolayı herhangi bir dezavantaj meydana gelmemektedir. Verilmiş olan rıza beyanının geriye çekilmemesi 
durumunda rıza beyanı süresi olarak yani kreş senesi içinde ve – başka türlü belirlenmemiş ise – kreşten 
ayrıldıktan sonra da geçerlidir. 

*(Proje veya ilgili ismi yerleştiriniz)

! 1 Nüsha ebeveynler için
1 Nüsha kurum için   

RIZA BEYANI



Ben / Biz

Aşağıda belirtilmekte olan çocuğumun/çocuğumuzun seçilmiş olan resimlerinin 

Yukarıda belirtilen işlem çerçevesinden yayınlanmasını kabul ediyorum.

Bana / Bize aşağıdaki (verilerin korunması yasası ile ilgili) açıklamalar verilmiştir:

 � Fotoğraflar üzerinde verilen hak karşılığında bir ücret ödenmeyecektir ve üzerlerinde işlem yapılmasından 
dolayı herhangi bir bozukluk oluşmadığı takdirde, üzerinde işlem yapmayı da kapsamaktadır.
 �  İptal edilmediği takdirde verilmiş olan rıza beyanı süresizdir, yani kreş senesi için ve asıl olarak – başka türlü 
belirtilmemiş ise – kreşten ayrıldıktan sonra da geçerlidir.
 �  Baskı eserlerinde baskı talimatı verildikten sonra rıza beyanının iptal edilmesi mümkün değildir. Rıza bey-
anını iptali yazılı olarak kreş yönetimine verilecek ve ondan sonra bir sonraki baskı için geçerli olacaktır.
 �  Gazeteler ve diğer baskı medyalarının da İnternet’te bakılabilmeleri ve oradan indirilebilmeleri mümkündür.
 � İnternet’te yayınlanmış olan enformasyonlara ve resimlere dünya çapında erişim mümkündür ve bunlar her 
şahıs tarafından indirilebilir, kayıtlanabilir ve başka veriler ile birleştirilebilir.
 � Bir defa İnternet’te yayınlanmış olan enformasyonların tekrar oradan çıkartılması hemen hemen hiç 
mümkün olmamaktadır. 

Şehir, Tarih Ebeveynin veya velayet hakkı sahibinin imzası

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..

Soy isim İsimSoy isim İsim

Cadde, Ev numarası, Posta kodu, Şehir

doğum tarihi Soy isim İsim
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