
 

 

 سابقھ 
  کھ نیا  .یآموزش یتھایفعال  و یباز  مانند عکسھا و فلمھا ثبت میشود،  جملھبشکل مستند از   کندیم شرکت  شما فرزند فعالیتھای نھادیکھ  در

ی  ریادگی  یبرا  و میباشدی ریادگی  برای یعیطب  ی بخش یک   کنند،   یم منتشر و  دیتول  ، یمستندساز را یتال ی جید  مطالب آموزان دانش و انیمرب
  بیوکمون اومیو  یآموزش یھا  پلتفرم در آن کردن برجستھ با و  کنند ف یتوص   را کار خواھندیم نیھمچن  کارکنان .کندیم  جادیا  ترقیعم شرایط

   .کنند منعکس افتدی م اتفاق وکار کسب در کھ  را یشاد  و مثبت یزھایچ یاجتماع یھا رسانھ در موارد یبرخ  در و ی تالیج ید یھا  ارائھ تھا، یسا

  میتنظ  را یشخص یھا داده  پردازش و تی ریمد نحوه کھ دارد وجود  یی ھا  نامھ توافق  آن در کھ کندیم  استفاده  خدمات  یتعداد ازکمون اومیو 
  و Unikum، Google Workspace  یبرا مثال  یبرا و ردی گ یم صورت  یشھردار یتی امن الزامات با  مطابق ھا نامھ توافق  نیا .کندیم

Tempus شوندیم منتشر توافق بدونکمون اومیو  یاجتماع ی ھا رسانھ  کانال  در صداھا ای  دئوھایو  ر، یتصاو کھ یموارد  در .شود یم اعمال  
  پردازش EEA/اروپا  ھیاتحاد از خارج یکشور در یشخص یھا داده کھ  باشد  یمعن نیا بھ  است ممکن ن یا  ، نینکدی ل و  سبوکیف  بطور مثال در

  شاگرد/ کودک/شما و  ستین برخوردار  یخصوص میحر از حفاظت  مناسب سطح از کننده افتیدر کشور  کھ است یمعن بدان نیا  .شوندیم
کمول   روال  و ھا دستورالعمل صورت گیرد  یانتشار نیچن اگر .دیکن  استفاده  خود حقوق از ھا  داده از  حفاظت مقررات اساس   بر دیتوان ینم

  . شودیم اعمال  www.umea.se در صدا  و فلم  ر، یتصاو  انتشار  یبرا اومیو
 

 ست؟ ی چ تیرضا
  سرپرست  ت یرضا ای اجازه بھ کودکستان یا مکتب  داخل در صداھا  و ھا  فلم ر، یتصاو   مانند یشخص یھا  داده پردازش یبرا  موارد شتریب در

  یھا داده اگر  .است یمتک »ی مھمعموم منافع«  یقانون یمبنا بھ  یشخص ی ھا داده  پردازش یبرا وکار کسب موارد نیا  در .می باشدن نیاز
  ھا داده بھبتوانند    کودککارمندان و سرپرست  ریغ افراد کھ ییجا شود،  پردازش یھمکار مناطق  وکمون  تال یج ید عامل ستمیس  در یشخص
  یھا  داده پردازش یبرا یقانون یمبنا  تی رضا سپس ت، یرضا یعنیموجود میباشد.   سرپرست  جازهٴ انجا نیاز بھ ا در باشند،   داشتھ یدسترس
 . شود انجام کھ شودی م یشخص

 
 است؟  الزم  تیرضا چرا

 وکودکستان  یدرس یھا برنامھ  کھ است یارزش با مطابق کھ نی ا  و دیکن تی امن احساس شودیم منتشر آنچھ  با ما برخورد نحوه با  میخواھیم ما
  نحوه و شوندیم محسوب یشخص  یھا داده کرد،  ییشناسا را شما فرزند  توانیم آن در کھ ییصداھا و ھا فلم  ر، یتصاو  .است استوار آن برمکتب 
 . است شده نییتع) GDPR( ھاداده از حفاظت مقررات در جملھ از آنھا،  از  استفاده

 
 توانیم کھ ییجا کنند،  پردازش را نامھا نیھمچن  و صدا و فلم ر، ی تصو   یھالی فا بتوانندکمون اومیو  اتی عمل و یآموزش یھا  ئتیھ  نکھیا یبرا

پس اینجا است کھ بھ   باشند،  داشتھ یدسترس آن بھد نبتوان سرپرست کودک و مربوطھ کارکنان از ریغ  یافراد و کرد ییشناسا را شما فرزند
 میباشد.  ازین سرپرست تیرضا

 
 رضایت تا چھ وقت قابل اعتبار میباشد؟

 .است  معتبر ، نشود  لغو شما توسط کھ یزمان  تا ای یثانو  اطالع تا نامھ تیرضا
 

 دھم؟  رییتغ ای لغو را تیرضا چگونھ
 داده میتوانید:  انجام  ریز روش بھ  را کار نیا شما.  دیدھ ریی تغ  ای  دیریبگ  پس کھ بخواھید  یزمان ھر  در را خود  تیرضا  دیدار  حق شما

 در حال تغییر ھستید.   یتالی جید  انتشاررابطھ بھ پاسخ رضایت در مورد   در شما  کھ دی دھمی  اطالع فرزندتانبھ نھاد   .1
 . بسپارید کودکستان یا مکتببھ یک فورم را پر کرده و  .2

  مدت در کھ  دارد را حق  نیا کمون  کھ معناست بدان  نیا .ماند یم ی باق یشخص  ی ھا داده   پردازش حق است نشده لغو  تیرضا  کھ یزمان تا
 کره میتوانیم.  استفاده  شده منتشر مطالب  از میدار  را شما تی رضا ما کھ یزمان

 
 رضایت دھید 

ماده شده است، برای ھر یک بخش نیاز بھ یک رضایت است، صفحھٴ بعدی را مالحظھ کنید. این ھم ممکن است کھ در  از دو بخش آرضایت  
 یک بخش جواب مثبت و در بخش دیگر جواب منفی دھید. بعد از ان فورم امضا شده و بھ کودکستان/مکتب داده میشود.  

کھ ھردوی انھا در ھر بخش اظھار رضایت   ند پس بایدسرپرستان دارای سرپرستی مشترک باش برای این کھ رضایت قابل اعتبار باشد اگر 
 کنند.  
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 اموزش و مراقبت اطفال، کمون اومیو  –رضایت تصویر، فلم و صدا   –فورم  

 این رضایت در رابطھ با اطفال ذیل می باشد:

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم طفل:   ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ صنف/گروپ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ کودکستان/مکتب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : دارند  ستمیس   بھ ورود بھ ازین کھ ی شھر   خدمات  برای  تیرضا
من اظھار رضایت می کنم کھ طفل من در مواد مربوط بھ نھاد بشکل اسم، تصویر، فلم و صدا در خدمات شھری کھ با انھا قرارداد دارند مثل  

Unikum    .اشتراک کند 
 

کھ برای شرکت ھای خدمات دھنده گان این را تنظیم میکنند کھ انھا باید با داده ھای   دارد  وجود خدمات ی برا ییھا  نامھ توافق کمون اومیو در
  است،  مشترک سرپرستان ھمھ  یبرا کھ  دارد وجود ی تالیج ید خدمات از یخاص  یھا  بخش حال  نیا  باکنند.  شخصی کودکان/شاگردان کمون چھ 

 . میدار ازین  شما تی رضا بھ آن یبرا   و بطور مثال یک صنفی یا گروه، 
 

 : (یکی از سرپرستان درینجا جواب خود را ارائھ میکند)1سرپرست 
 

 نخیر ☐ بلی ☐
 ___________________________________________________________________________امضاٴ 

 
 __________________________________________________________________________تاریخ: 

 
 : (یکی از سرپرستان درینجا جواب خود را ارائھ میکند)2سرپرست 

 
 نخیر ☐ بلی ☐

 ___________________________________________________________________________امضاٴ 
 

 __________________________________________________________________________تاریخ: 
 

 : یعموم خدماترضایت برای  
من اظھار رضایت می کنم کھ فرزند من در مواد مربوط بھ نھاد مثل نام، تصویر، فلم و صدا در صفحات باز انترنتی کھ کمون خودش ان را  

استفاده میکند و انرا در درافت نگھداری میکند،  موجود باشد. این رضایتنامھ بطور مثال برای صفحھٴ انترنتی مکتب و کودکستان قابل  
   اعتبار است.  

  .می کن یم منتشر edu.umea.se  و umea.seصفحھ معلوماتی خود  در را  یمطالباوقات  یگاھ ماکمون اومیو،  یآموزش  یھا  تیفعال در
اما ما رضایت شما را کار داریم چون این صفحھ   اداره این را دارد و در ضمن اینکھ درین صفحات چھ نشر میشود،  کمون مذکوره مسٴولیت

 ازاد بدون رمز دخولی میباشد.  
 

 : (یکی از سرپرستان درینجا جواب خود را ارائھ میکند)1سرپرست 
 

 نخیر ☐ بلی ☐
 ___________________________________________________________________________امضاٴ 

 
 __________________________________________________________________________تاریخ: 

 
 : (یکی از سرپرستان درینجا جواب خود را ارائھ میکند)2سرپرست 

 
 نخیر ☐ بلی ☐

 ___________________________________________________________________________امضاٴ 
 

 __________________________________________________________________________تاریخ: 
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