
 

 

நிழல்பட மற்றும் திரைப்படப் பதிவுகளின் பயன்பாடு பற்றிய ஒப்புதல் விளக்கம்   

 

எனது ரகயயாப்பத்ரத இடுவதன் மூலமாக, வாசித்தல் என்னும் அறக்கட்டரள நிதியத்தின் 

பணியாளர்கள் என்னிடமிருந்ததா அல்லது நான் பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் (பதியனட்டு வயதுக்குட்பட்ட) 

சிறுவர்கள் அல்லது அவர்களின் சட்ட ாீதியான பைாமாிப்பு நபாிடமிருந்ததா, 

 

………………………………………… 

ந் திகதி  

 

கீதழ  குறிப்பிடப்பட்ட பட்டரற  / கருத்தைங்கு நிகழ்வு யதாடர்பான பத்திாிரகயாளர் சந்திப்பில்  

 

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

 

இல்  

 

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

நிறுவனம், முகவாி 

 

எடுக்கப்பட்ட நிழல்பட மற்றும் திரைப்படப் பதிவுகரள கீதழ குறிப்பிடப்பட்ட சமஸ்டிக் 

காாியாலயத்தின்  (BMBF-) ஊக்குவிப்பு யசயற்திட்டத்தின் வரையரறகுட்பட்ட „கலாச்சாைம் உங்கரளப் 

பலப்படுத்துகின்றது, கல்விக்கான ஒன்றியங்கள்„மற்றும் இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட அரனத்து யபாது 

தவரலத் திட்ட பங்காளிகளின் வாசித்தல் கழகங்கள்  அல்லது ஊடக ஆய்வு கூடங்கள் பற்றி 

அறிக்ரகயிடுதல்  பற்றி ஊடகங்களில் யவளியிடுவதற்கும் பைப்புவதற்கும் இத்தால் நான் 

ஒப்புதளிக்கின்தறன்.  

 

தனிநபர் தகவல்கள்: 

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

பிள்ரளயின் யபயர், முதற்யபயர்  

 

o தமதல குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் எடுக்கப்பட்ட நிழல்பட மற்றும் திரைப்படப் பதிவுகள் 

வாசித்தல் என்னும் அறக்கட்டரள நிதியம் மற்றும்  தமற்குறிப்பிடப்பட்ட அவர்களின் அச்சு 

ஊடகங்கள் (உதாைணமாக, சிறிய ரகநூல்கள், துண்டுப்பிைசுைங்கள், சுவயைாட்டிகள், 

ஆண்டறிக்ரக), இரணயம் (உதாைணமாக, இரணயத்தளம், சமூக ஊடகங்களின் தளங்கள்), 

உள்ளக இரணய வரலயரமப்பு மற்றும் ஏரனய ஊடகங்கள் தபான்றவற்றில்  ( உதாைணமாக 

யதாரலக்காட்சி, தினசாி பத்திாிரககள், சஞ்சிரககள் மற்றும் யபாது ஊடகங்களின் சமூக 

தசனல்கள்) திட்டமிடல் பங்காளிகளினால் பயன்படுத்தப்படலாயமன இத்தால் நான் 

ஒப்புதலளிக்கின்தறன்.    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

நான் வழங்கிய ஒப்புதல் எந்த தநைத்திலும் முழுரமயாக அல்லது பகுதியாக மீளப்யபற முடியும். மீளப் 

யபறுதல் எதிர்காலத்துக்கு மட்டுதம யசல்லுபடியாகும். ஏற்கனதவ தயாாிக்கப்பட்ட அச்சு மற்றும் 

டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் அவற்றின் புதிய பதிப்பு வரை மீளப் யபறப்படுவதிலிந்து 

விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.    

மீளப் யபறப்படல் கீழ்வரும் நிரலயத்துக்கு அனுப்பப்படல் தவண்டும்: Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz.    

இவ் ஒப்புதல் விளக்கக் கடிதமானது சுய விருப்பின் தபாில் தமற்யகாள்ளப்படுகின்றது எனவும் நான் 

ஒப்புதளிக்காவிடில் அதனூடாக தீரமகள் எதுவுமில்ரல என்பரதயும் நான் அறிதவன். இவ் ஒப்புதல் 

விளக்கத்துடன் இரணக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கரள நான்  கவனத்தில் எடுத்துள்தளன் எனவும் 

எவ்வாறான ததரவகளுக்கு தனிப்பட்ட பதிவுகள் பயன்படுத்தபடும் என்பதும் எனக்குத் யதாியம். 

 

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

நிழல்படம் மற்றும் திரைப்படம் எடுத்த இடம் + திகதி, ரகயயாப்பம்  

 

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

(பதியனட்டு வயதுக்குட்பட்ட) சிறுவர்கள் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் இருப்பின்,  அவைது ரகயயாப்பம் 

அல்லது பைாமாிப்பாளாின் ரகயயாப்பம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

தனிப்பட்ட தைவுகள், புரகப்படங்கள் அல்லது திரைப்படங்கரள இரணயத்தில் 

யவளியிடுவது பற்றிய தகவல்கள் 
 

இரணய வரலத்தளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் உத்ததசிக்கப்பட்டிருக்கும் பயன்பாட்டின் மூலம்,  தமற்படி 

படங்கரள உலகளாவிய ாீதியில் அணுகுவதற்கான வாய்ப்பு அல்லது அங்கு பதிதவற்றம் யசய்யப்படப்பட்ட 

தைவுகள் மற்றும் படங்கரள மீட்யடடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளது என்பரத தயவு யசய்து கவனத்தில் 

யகாள்ளவும். தைவுகள் பாதுகாப்பு தைாதைம் எதுவுமற்ற அல்லது தபாதுமானதாக இல்லாத நாடுகள் இதரன 

பயன்படுத்துவதும் கூட இதில் அடங்கும். இரணயம் வழியாக இத் தைவுகரள  அணுகுவரததயா அல்லது இவற்ரற 

பயன்படுத்துவரததயா வாசித்தல் அறக்கட்டரள பாதிக்காது என்பதனால் தைவுகள் பாதுகாப்ரபக் 

கரடப்பிடிப்பதில் எந்தப் யபாறுப்ரபயும் ஏற்க முடியாது.  

யபாருத்தமான ததடுயபாறிகள் மூலம், தனிநபர் தைவுகரள இரணயத்தில் கண்டறிய முடியும் என்பதுடன் 

படங்களில் சித்தாிக்கப்பட்டுள்ள நபர்கரளயும் கூட சில சூழ்நிரலகளில் அரடயாளம் காண முடியும். இத் தைவுகள் 

மற்றும் தகவல்கரள இரணயத்தில் கிரடக்கும் பிற தைவுகளுடன் ஒன்றிரணப்பதன் மூலம் தனிமனித 

ஆளுரமக்கான கட்டரமப்புக்கரள உருவாக்குவதற்கும் தமலதிக பயன்பாட்டு வாய்ப்புக்கரளத் திறப்பதற்கும் இது 

உதவுகிறது, உதாைணமாக விளம்பைத் ததரவகளுக்காக. உலகளாவிய ாீதியில் மற்ற நிரலயங்கள் அல்லது 

நபர்களினால் தைவுகரள மீட்யடடுப்பதற்கும் தசமிப்பதற்கும் சாத்தியம் இருப்பதால், பிற நிரலயங்கள் அல்லது 

நபர்கலினால் தமலும் பயன்படுத்தப்படுவது அல்லது ததடுயபாறிகளின் காப்பக யசயல்பாடுகளின் மூலம் 

காணப்படுவது ஒப்புதல் மீளப் யபறப்படுதுவதுடன் அரவ எங்கள் இரணய வரலத்தளப் பக்கத்திலிருந்து 

அகற்றப்பட்ட தபாதிலும் உங்கள் தைவுகள் மற்றும் படங்கள் தவறு நிரலயங்கள் அல்லது நபர்களினால் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றரம அல்லது ததடுயபாறிகளின் காப்பக யசயல்பாடுகளின் மூலம் காணப்படுவரத 

நிைாகாிக்க முடியாது. 

 

ஐதைாப்பிய ஒன்றிய தைவுகள் பாதுகாப்பு அடிப்பரட ஒழுக்கக் தகாரவ,  அத்தியாயம் 

13 (13 EU-DS-GVO) இன் பிைகாைம் தமலதிக தகவல்  (வழங்குவதற்கான) கடப்பாடு  

 

இத் தைவுகள் பாதுகாப்பு குறிப்பு வாசிப்பு அறக்கட்டரள என்ன ததரவகளுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட 

தைவுகரள (கீழ்வருவனவற்றில்  „நாம்“ அல்லது „எம்ரம“ எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது) பாவிகின்றது 

என்பது பற்றி உங்களுக்கு அறிவிக்கும் தநாக்கம் யகாண்டது. தனிப்பட்ட நபர் பற்றிய தைவுகள் என்பது 

உங்கள் தனிநபருடன் யதாடர்புரடய அரனத்து தகவல்களுமாகும். கீழ்வரும் தகவல்கள் உங்கள் 

தனிப்பட்ட தைவுகளின் யசயலாக்கத்ரதப் புாிந்துயகாள்வதற்கும் அரவ பற்றிய 

யவளிப்பரடத்தன்ரமரய உறுதி யசய்வதற்கும் உதவும்.  

தயாாிக்கப்பட்ட புரகப்படம் மற்றும் திரைப்பட பதிவுகள் மற்றும் சித்தாிக்கப்பட்ட நபாின் 

குடும்பப்யபயர் மற்றும் முதல் யபயர் ஆகியரவ உலக புத்தக தினத்ரத அறிக்ரகயிடுவது யதாடர்பாக 

ஒப்புதலளிக்கப்பட்டு  அங்தக குறிப்பிடப்பட்ட ஊடகங்களுக்கும், வாசித்தல் அறக்கட்டரள மற்றும் 

அதன் திட்ட பங்காளிகளின்  [இங்தக: தஜர்மன் புத்தக பங்குச் சந்ரத ஒன்றியம், தஜர்மன் தபால் 

திரணக்கள டி.எச்.எல் (DHL) குழுமம், சி.பி.தஜ. (cbj) பதிப்பகம், ZDF] மக்கள் யதாடர்பு பணிகளுக்கும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

தமதல குறிப்பிட்ட தநாக்கங்களுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தைவுகளின் யசயலாக்கத்துகான சட்டபூர்வ 

அடிப்பரட இவ் ஒப்புதல் விளக்கமாகும். உங்களால் வழங்கப்படும் இவ் ஒப்புதலானது சுய 

விருப்பிலாகும். இதன் யபாருள் யாயதனில், உங்கள் தனிநபர் பற்றிய தகவல்கரள நீங்கள் கட்டாயமாக 

எமக்கு வழங்க தவண்டியதில்ரல.  ஒப்புதல் அறிவிப்ரப நீங்கள் வழங்குவதற்கு 

விரும்பவில்ரலயயனில், இது உங்களுக்கு எந்தயவாரு பாதிப்புகளுடனும் யதாடர்புபபட்டிருக்காது 

என்பரத நாங்கள் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடுகின்தறாம்.  

 

சுயவிபைத்ரத உள்ளடக்கிய தானியங்கு யசயலாக்கத்ரத மட்டுதம அடிப்பரடயாகக் யகாண்ட, மற்றும் 

சட்டாீதியான விரளரவக் யகாண்ட அல்லது உங்கரள பாதிக்கும் எந்தயவாரு இயல்பாகதவ 

முடியவடுக்கும் நடவடிக்ரகயும் தமற்யகாள்ளப்படுவதில்ரல. 

 

வாசித்தல் அறக்கட்டரளயானது தயாாிக்கப்பட்ட பதிவுகரள பயன்படுத்துவதில் முரறயான 

ஆர்வம் இருக்கும் வரை அல்லது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பதிவுகள் பயன்படுத்தப்டடுவரத 

எதிர்த்து மீளப் யபறும்வரை அவற்ரற ஆவணப்படுத்தி ரவத்திருக்கும். ஒப்புதல் 

வழங்கப்பட்ரமரய மீளப்யபறல் எதிர்காலத்துக்தக நரடமுரறக்கு வருகின்றது. ஏற்கனதவ 

தயாாிக்கப்பட்ட அச்சுருவிலான மற்றும் டிஜிட்டல் ஊடகப் பதிவுகள் அரவ யவளியாகும்வரை 

அவற்றிற்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளன.   
 

 

 

 

 

 

தவிைவும் தைவுகள் பாதுகாப்பு அடிப்பரடச் சட்டக் தகாரவயின் (DSGVO) அத்தியாயம் 17 உபபிாிவு  1 இன்  

கீழ் வரும்   நிபந்தரனகளுள் ஒன்று யசல்லுபடியாகும் பட்சத்திலும் சட்ட ாீதியில் பாதுகாத்து ரவக்கப்பட 

தவண்டிய கடப்பாடுகள்  

முைண்பாடாதிருக்கும்  பட்சத்திலும் இரவ நீக்கப்படும்.  

 

ஐதைாப்பிய ஒன்றிய தைவுகள் பாதுகாப்பு அடிப்பரட ஒழுக்கக் தகாரவயின் விதிகளின் 

பிைகாைம் எங்களுக்கு எதிைாக கீழ்வரும் சட்ட உாிரமகரள நீங்கள் வலியுறத்த முடியும்: 

 

 தகவல் (யபறுவதற்கான) உாிரம 

 திருத்தம் யசய்வதற்கான உாிரம  

 நரடமுரறப்படுத்துவரத மட்டுப்படுத்துவதற்கான உாிரம  

 நீக்குவதற்கான (அழிப்பதற்கான) உாிரம / மறக்கும் உாிரம 

 தைவுகள் பாிமாற்றத்துக்கான உாிரம  

 

 

 

 

 

 



 

 

தமலும் இவ் ஒப்புதலளித்தரல எந் தநைமும் மீளப் யபற்றுக் யகாள்வதற்கான உாிரம உங்களுக்கு 

உள்ளது. ஒப்புதளித்தரமரய மீளப் யபறுவதன் மூலம்  திரும்பப் யபறும் வரை ஒப்புதல் அடிப்பரடயில் 

தமற்யகாள்ளப்படும் யசயலாக்கத்தின் சட்டபூர்வமான தன்ரம பாதிக்கப்படமாட்டாது. 

தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உங்கள் உாிரமகளில் ஒன்ரற யசல்லுபடியாகும் முகமாக, நீங்கள் 

எப்தபாது தவண்டுமானாலும் எங்கரள யதாடர்பு யகாள்ளலாம்: Andrea Bartl, kaufm. 

Geschäftsführung, Römerwall 40, 55131 Mainz, per E-Mail: andrea.bartl@stiftunglesen.de.  

உங்கள் தனிப்பட்ட தைவுகரள நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாத வரகயில் யசயல்படுத்துகிதறாம் என்று 

நீங்கள் கருதினால், தயவுயசய்து எங்கள் தைவுகள் பாதுகாப்பு அதிகாாிரயத் யதாடர்பு யகாள்ளுங்கள். 

அவரை கீழ்வரும் யதாடர்புகரளயுரடய தைவுகளின் கீழ் யதாடர்பு யகாள்ள முடியும்: SPIE GmbH, z.Hd. 

Herrn Dr. Anton Peuser, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.   

தைவுகள் பாதுகாப்ரப தமற்பார்ரவ யசய்யும் அதிகாாிகரள யதாடர்பு யகாள்வதற்கான உாிரம 

உங்களுக்கு உண்டு. அதற்குப் யபாறுப்பான தமற்பார்ரவ யசய்யும் அலுவலகம்: (தகவல் பாதுகாப்பு 

மாநில அதிகாாி மற்றும் ரறயன்லான்ட்-பால்ஸ் மாநில  தகவல் யபறுவதற்கான உாிரம)  Der 

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

30 40, 55020 Mainz. 


