
اعالم رضایت در خصوص استفاده از ضبط تصاویر و فیلم

با امضاى خود، موافقت میکنم که کارکنان »بنیاد مطالعه« از من، به عبارتى از شخص زیر سن یا شخص تحت اهتمام قانونى، که من او را 
نمایندگى میکنم، در

………………………………………… 

تاریخ
قرار مصاحبه مطبوعاتى به مناسبت برگزارى سمینار یا به عبارتى کارگاه آموزشى تحت عنوان

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

در

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
موسسه، آدرس

تصاویر و فیلمهاى ضبط شده در رسانه هاى مذکور در زیر در ارتباط با گزارش خبرى در  خصوص کلوب مطالعه به عبارتى  
آزمایشگاه رسانه media.labs در چارچوب  برنامه حمایتى BMBF تحت عنوان «فرهنگ قوى میسازد. اتحادیه ها براى آموزش 

و پرورش» و همچنین براى روابط عمومى همه طرفین شرکت کننده (وزارت آموزش و پژوهش فدرال آلمان، حامل پروژه  
مرکز تحقیقاتى هوا و فضاى آلمان (DLR)) در این پروژه میتوانند انتشار و پخش شوند .

مشخصات شخصى:

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

نام و نام خانوادگى فرزند

بدینوسیله موافقت میکنم که تصاویر عکس بردارى و فیلم بردارى شده از بنیاد مطالعه و مشارکین پروژه مذکور در فوق 
در مراسم فوق الذکر به شکل چاپى - مانند بروشورها، اعالمیه ها، پالکاتها،  بیالن ساالنه؛ به شکل آنالین - مانند تارنماها، 
پالتفورم هاى رسانه هاى اجتماعى و نیز به شکل آنالین در شبکه هاى داخلى [اینترانت]  همچنین از   سوى  دیگر رسانه 

ها - مانند تلویزیون، مطبوعات روز، مجالت، حضور در اینترنت کانالهاى اجتماعى رسانه هاى عمومى،  میتوانند مورد 
استفاده قرار گیرند

 من میتوانم موافقت خودم را هر زمان به طور کامل یا بخشاً لغو بکنم. لغو موافقتنامه عطف به معطوف نمیگردد  به عبارتى رسانه هاى چاپى و 
دیجیتالى تولید شده تا طبع جدید آنها مشمول لغو موافقتنامه نمیگردند

لغو موافقت را به دایره ذیل تسلیم دارید    
.Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz

 آگاه هستم که این موافقتنامه اختیارى است و در صورت عدم موافقت با آن، پیامدى برایم به دنبال نخواهد آورد. من به اطالعاتى که 
ضمیمه این موافقتنامه است، مشعر هستم و میدانم که اطالعات فردى جمع آورى شده به چه منظورى مورد استفاده قرار میگیرند

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

محل + تاریخ ضبط تصویر و فیلم، امضاء

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

امضاى قیم قانونى یا سرپرست در مورد افراد زیر سن قانونى یا اشخاص تحت سرپرستى قانونى



اطالعات راجع به نشر داده هاى شخصى، عکس ها یا فیلم ها در اینترنت

لطفا توجه داشته باشید که قصد استفاده از سایت ها و رسانه هاى اجتماعى امکان دسترسى جهانى و بازیابى داده ها و تصاویر تنظیم 
شده است. این امر مى تواند شامل دسترسى از سوى کشورهایى باشد که در آنها استاندارد حفاظت ذخایر اطالعاتى وجود نداشته و 

یا ناکافى است. «بنیاد مطالعه» نه مى تواند بر دسترسى و نه بر استفاده از این داده ها در اینترنت تأثیر بگذارد و بدین لحاظ »بنیاد 
هیچ تضمینى براى رعایت حفاظت از داده ها متقبل نمیشود. مطالعه« 

با استفاده ازم وتورهاى جستجوگر مناسب مىتوان داده هاى شخصى را در اینترنت یافت و تصاویر افراد را در عکس ها تحت 
شرایط مشخصى شناسایى کرد. همچنین این امکان وجود دارد که  با ادغام اطالعات و سایر داده هاى موجود در اینترنت پروفایل 

کاربرى ساخته و جهت اهداف تبلیغاتى استفاده شود. با توجه به امکان یافتن و ذخیره سازى داده ها توسط ارگان ها یا افراد در 
سراسر جهان  در صورت لغو رضایت نامه و با وجود حذف داده ها و تصاویر شما از تارنماى ما، امکان دسترسى و استفاده  از 

ذخایر بایگانى / آرشیو موتورهاى جستجوگر در اینترنت منتفى نیست.

الزامات اطالعاتى دیگر مطابق ماده 13 (مقررات اساسى اتحادیه اروپا در خصوص حفاظت از 
داده ها)

این تذکرات در خصوص حفاظت از اطالعات و داده ها، جهت اطالع رسانى به شماست که بدانید به چه منظورى »بنیاد 
مطالعه« (که در پى از آن به عنوان «ما» نام خواهیم برد) اطالعات شخصى شما را مورد پردازش قرارمى دهد.

داده هاى شخصى، تمامى اطالعاتى هستند که مربوط به شخص شما مى شوند. اطالعات در نظر گرفته شده  در ذیل به شفافیت 
سازى در عملکرد و درك چگونگى استفاده از اطالعات شخصى شما کمک خواهد کرد. 

فیلم و تصویربردارى همچنین نام و نام خانوادگى فردى که از او فیلم و یا عکستهیه شده است، براى رسانه هاى نام برده شده در 
توافقنامه در ارتباط با گزارش خبرى در خصوص روز جهانى کتاب همچنین براى روابط عمومى «بنیاد مطالعه» و مشارکین              
پروژه این بنیاد (در اینجا: کانون سهام کتاب فروشان آلمان، پست آلمان، کانال دو تلویزیون آلمان و نشر سى بى جى) مورد استفاده 

. قرار مى گیرند

اساس قانونى پردازش دادهها و اطالعات مربوط به شخص شما براى مقاصد فوق این توافقنامه است. تسلیم رضایتنامه از سوى شما 
امریست اختیارى. این به این معناست که شما موظف نیستید، چنانچه مایل نباشید رضایتنامه را تسلیم دارید، دادهها و اطالعات 

مربوط به شخص خودتان را در اختیار ما قرار دهید. صریحاً اعالم مى داریم این امر براى شما هیچگونه زیانى بدنبال نمى آورد. 
هیچگونه تصمیم و پردازش اتوماتیک و خودسرانه از جمله پروفایل سازى یا پیامدهاى حقوقى و یا مشابه براى شما در بر نخواهد 

داشت.

تصاویر تهیه شده  تا زمانى که «بنیاد مطالعه» عالقمند به استفاده از آنها باشد و یا تا زمانى که رضایت نامه ملغى نشود، مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. پس گرفتن رضایت نامه عطف به ماسبق نمى شود و تنها در آینده قابل اجرا خواهد بود. مندرجات و نشر 

دیجیتالى، که پیش از ابطال رضایت نامه تهیه و تولید شده اند، از این امر مستتثنى هستند. 



در غیر این صورت، حذف آنها تا زمانى که هیچگونه تعهد قانونى براى ذخیره وجود نداشته  باشد، تنها بر اساس یکى از الزامات 
. و شرایط الزِم ماده 17 پاراگراف 1 «آیین نامه عمومى حفاظت از داده ها»، صورت خواهد گرفت
: طبق مفاد «آیین نامه عمومى حفاظت از داده هاى اتحادیه اروپا»، شما از حقوق ذیل بهره مند هستید

حق استعالم  -
صالحیت - حق

- حق تحدید پردازش
- حق حذف /  حق غفلت

- حق انتقال داده ها

شما همچنین حق دارید هر وقت خواستید رضایت نامه خود را پس بگیرید. ضمانت قانونى رضایت نامه تا زمان ملغى شدن به 
قوت خود باقى خواهد ماند.

جهت مطالبه یکى از حقوق مذکور در فوق، میتوانید هر زمان که مایل بودید، به ما رجوع نمائید

Andrea Bartl, kaufm. Geschäftsführung, Römerwall 40, 55131 Mainz, per E-Mail: 

andrea.bartl@stiftunglesen.de. 

 چنانچه بر این نظر باشید که داده هاى مربوط به شخص شما به طرز غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته اند، لطفاً با مسئول 
حفاظت از داده ها تماس حاصل فرمائید. آدرس تماس با شخص مسئول به قرار زیر است:

SPIE GmbH, z.Hd. Herrn Dr. Anton Peuser, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.   

  عالوه بر این شما این حق را دارید به مرجع عالى نظارت بر حفاظت از داده ها رجوع نمائید. آدرس مراجع نظارت 
مسئول:

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Postfach 30 40, 

55020 Mainz. 
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