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Consimțământul pentru utilizarea fotografiilor, imaginilor, 
textelor și altor lucruri făcute în publicațiile școlii noastre 
 
Pentru a prezenta publicului activitatea școlii noastre suntem depenți de sprijinul părinților și a copiilor. 
Noi avem nevoie de desene, texte sau alte lucrări a copiilor, precum și de fotografii, care prezintă lecțiile 
și viața școlară.  
Privind faptul, că orice persoană are dreptul de a decide singur asupra proprietății lui intelectuale si, în 
special, dreptul la propria imagine, deaceea avem și noi nevoie, înainte de a publica ceva, de permisiunea  
părinților.  Pentru a facilita activitatea noastră în această privință, vă rugăm să ne dați în prealabil 
permisiunea dvs. de a publica. 
Desigur, noi vom acționa în mod responsabil și cu respect, în ceea ce privește uilizarea lucrărilor copilului 
dvs., precum și a fotografiilor, ce arată copilul dvs. Fără o astfel de reglementare, realizarea relațiilor 
publice, in acest sens, ar fi foarte deficilă pentru noi. Chiar dacă acest acord ar facilita activitatea nostră, 
decizia dvs. este, desigur, voluntară. 

□ Noi sunten/ Eu sunt de acord, ca informatiile bifate mai jos, privitoare la copilul nostru/ meu 

 
Nume:  

  
născut:  

  
Locul de 
trai: 

 

 
să fie utilizate in cadrul relațiilor publice a școalii nostre. 
 
 Afișarea fotografiilor cu copilul nostru/ meu în sala de clasă (în forma unui calendar de ziua de 

naștere sau în cadrul unei poze cu toată clasa.) 
 
 Afișarea fotografiilor cu copilul nostru/meu în hol sau în interiorul școlii (de exemplu, colaj de artă 

sau colecție de fotografii pentru un proiect sau o excursie) 
 
 Texte, desene, lucrările realizate de elevi și prezentate în cadrul broșurilor informative școlare. Aici, 

primul nume și clasa pot fi indicate. 
 

 Texte, desene, lucrările elevilor (de exemplu, pentru prezentarea unui proiect, o excursie sau la un 
concurs) pe pagina principală a școlii.  Aici poate fi menționată clasa. Numele nu se specifică, 

 
 Producția de fotografii, pe care se văd toți copiii din clasă sau fotografii individuale, care nu sunt 

destinate publicării. 
 

 
 Publicarea (în broșuri informative și, eventual, pe pagina principală) fotografiilor în care copilul meu 

poate fi identificat. Aici numele nu sunt menționate sau în cel mai bun caz indicate în așa mod, încât 
acestea nu pot fi atribuite oricărui copil în parte.  
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 Publicarea fotografiilor în presa locală, pe care copilul meu poate fi identificat. Aici numele nu sunt 
menționate sau în cel mai bun caz indicate în așa mod, încât acestea nu pot fi atribuite oricărui copil 
în parte.  
 

 Publicarea fotografiilor, în care noi/ eu putem/pot fi clar văzuți/văzut. Aici numele nu sunt 
menționate sau sunt indicate numai cu consimțământul explicit al persoanei în cauză. 

 
 La sfârșitul anului școlar va fi înmânat copiior din clasă un CD cu o colecție de fotografii (fotografii de 

la carnaval, excursii școlare, …). 
 

 Realizarea unui DVD după finalizarea unui eveniment (de exemplu, prezentări de circ) și înmânarea 
acestuia copiilor participanți. 

 
 
Notă: În general, autorizarea publicării fotografiilor nu este necesară, in cazul în care persoana înfățișată 
este „accesoriu“ lângă o clădire sau un peisaj ori in cazul, în care merge vorba despre imaginea unei 
mulțimi de oameni (sărbătoarea școlii, St.- Martinszug…). 
 
  
Noi putem/ Eu pot revoca în orice moment permisiunea acordată.  
 
Copilul nostru/ copilul meu nu are nici un dezavantaj prin respingerea sau revocarea 
consimțământului. 
 
 
 
 
 
Locul,   _______________________ 
 
 
 
 

Semnătura tutorilor 

 


