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Споразумение

Позволение за участие в Семинар
Участието в Семинара е привилегия и ние ви приветстваме. Вие и 
вашето дете („вие“) сте съгласни и давате позволение за участие в 
обсъжданията, дейностите и занятията на Семинара, включително, 
ако се запишете в Семинара като част от учебната програма, за 
един час през учебния ден. Вие се съгласявате да спазвате правила-
та в Семинара (включително изискването да пристигате навреме и 
да присъствате редовно на занятията) и се съгласявате, че Семина-
рът и Институтът по религия, отдел на Корпорацията на президента 
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и 
свързаните с нея правни единици („ние“), не сме отговорни за 
никакви проблеми, които може да възникнат при неспазване от 
ваша страна на тези правила.

Политика на поверителност на данните за ученика
Вие се съгласявате, че можем да събираме и обработваме вашите 
лични данни от този формуляр и от членския ви картон (ако сте член 
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни) за 
цели, свързани с вашето записване и участие в Семинара и за да 
отговаряме на въпроси или проблеми, които може да възникнат, 

докато сте в Семинара. Вие разбирате, че личните ви данни може да 
бъдат прехвърлени в централата на Църквата в Съединените щати 
и сте съгласни с това прехвърляне, ако то се налага. Вашите лични 
данни може да бъдат запазени неограничено време в историческия 
архив на Църквата. Никога няма да продадем вашата информация. 
Взели сме технически и организационни мерки, за да защитаваме 
личните данни, които получаваме от изгубване, злоупотреба и 
неупълномощена промяна и за да пазим тяхната поверителност.
Проучвания и анкети: Ако бъдете помолени да участвате в проучва-
не или анкета, вие разбирате, че участието е изцяло доброволно и 
можете да се откажете от него по всяко време. Всички лични данни, 
които предоставяте като част от проучване (например имейл адрес 
или номер на мобилен телефон), ще бъдат използвани само с цел да 
се свържем с вас относно участие в бъдещи проучвания или анкети. 
Бихте могли да изберете да не получавате такива покани за участие.

Позволение за използване на изображения
Понякога може да се наложи да ви запишем на видео или аудио 
във връзка със Семинара. Вероятната употреба включва, но не се 
ограничава само до, дистанционно обучение, обучение за учители 

Възможности за записване в Семинара: (1) да се попълни този формуляр или (2) да се запишете онлайн на seminary.lds.org/register.
Бележка: Учениците, които посещават Семинар в училище, трябва да включат времето на занятията в учебните си програми.
Информация за ученика Моля попълнете ясно и с печатни букви.
Име (собствено, бащино, фамилно) Предпочитано име Предпочитан език

Дата на раждане (ден, месец, година) Район или клон Кол или окръг

Пол
□ Мъж □ Жена

Вероизповедание
□ СПД □ Друго

Клас, в който ще сте през  
следващата учебна година

Посещаване на Семинар и на училище

Данни за основно лице за връзка (родител или настойник)
Име (първо, фамилно) Имейл адрес

Пощенски адрес Град Щат или област Пощенски код Държава

Домашен телефон Мобилен телефон Служебен телефон

Номер за текстови съобщения Страна за текстови съобщения Предпочитан начин за връзка
□ Вкъщи □ На работа □ По мобилен телефон  
□ Чрез текстови съобщения □ По имейл □ Не се свързвайте

Данни за допълнително лице за връзка (родител или настойник)
Име (собствено, фамилно) Имейл адрес

Пощенски адрес Град Щат или област Пощенски код Държава

Домашен телефон Мобилен телефон Служебен телефон

Номер за текстови съобщения Страна за текстови съобщения Предпочитан начин за връзка
□ Вкъщи □ На работа □ По мобилен телефон  
□ Чрез текстови съобщения □ По имейл □ Не се свързвайте

Подписи Подписването на този формуляр за записване обозначава Вашето приемане на споразумението по- долу.
Ученик Дата

Родител (или настойник) Дата
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и снимки или видеоклипове за годишници, вечери край огнището, 
табла за обяви, интернет страници или социални медии. С тази цел 
вие ни възлагате и неотменимо предоставяте правото и позволени-
ето да използваме и – без ограничение във време, брой, език, 
разположение и/или среда (включително още неизвестни и бъдещи 
медии) – възпроизвеждаме, разпространяваме, излагаме, изпълня-
ваме, създаваме производни творби от или да дадем допълнително 
позволение за снимки или записи, които са ви направени във 
връзка със Семинара. Вие ни упълномощавате да използваме или 
записваме вашето име, глас, снимка, образ и представяне; да ви 
интервюираме и записваме вашето интервю; да копираме, възпро-
извеждаме, адаптираме, редактираме и обобщаваме всеки запис за 
употреба по наша преценка. Вие упълномощавате възпроизвежда-
нето, продажбата, авторските права, показването, излъчването, 
електронното съхранение и/или разпространение на снимки или 
записи без ограничение и по наше усмотрение. Чрез това споразу-
мение ни освобождавате от всякаква отговорност във връзка с 
такава употреба и публикация и се отказвате от правото на компен-
сация за всичко гореспоменато.

Правила за интернет и онлайн използване
Ние предоставяме редица електронни ресурси, за да ви помагаме да 
участвате в Семинара. Вие можете да прецените дали да използвате 
тези ресурси, но ако го направите, приемате следните условия:
Когато използвате Интернет чрез нашите средства, техника или 
безжична технология, ние можем да събираме информация от 
вашия интернет браузър. Тази информация може да включва вашия 
IP адрес, тип браузър, операционна система и предпочитан език; 
всяка интернет страница, която сте посетили преди да посетите 
нашия сайт и ви е препратила към него; датата и часа на всяко 
посещение и информацията, която търсите на нашите страници. 
Също така използваме бисквитки и безцветни картинки за събиране 
на информация онлайн. Можете да промените настройките на 
вашия интернет браузър така, че да спрете да приемате бисквитки 
от сайтовете, които посещавате. Обаче, ако конфигурирате вашия 
уеб браузър така, че да не приема бисквитки или безцветни 
картинки, е възможно да не можете да използвате някои раздели 
или функции на нашите страници.
Интернет страниците, софтуерът, съдържанието, сървърите и 
другите технологии и материали, които използваме, за да доставяме 
материали за Семинара („Инструменти за Семинара“), се притежават 
или имат лиценз и се управляват от нас. Ние можем да наблюдаваме 
всички комуникации (имейл, текстови съобщения, социални мрежи и 
др.), които използват или се извършват в рамките на инструментите 
за Семинара за неуместно или нелегално съдържание и при нужда, 
можем да ги препращаме на църковните ръководители или 
службите на закона, за да защитим интересите на учениците и на 
Църквата. Вие сте съгласни с това наблюдение и това препращане. 
Въпреки че можем да наблюдаваме някои комуникации, ние не 

можем да наблюдаваме всички комуникации. Електронните 
комуникации не са безопасни. Ние не гарантираме, че няма да 
бъдете изложени на нежелани съобщения, материали, вируси или 
друг зловреден софтуер. Съобщенията, съдържащи неуместно 
съдържание, може да бъдат изтривани без уведомление и може да 
не бъдат изпращани на планираните получатели. Вие сте съгласни 
да не изпращате или препращате съобщения, които са вулгарни, 
уронващи авторитета, нелегални или изпълнени с омраза или 
които нарушават или засягат правата на другите. Инструментите за 
Семинара може да бъдат използвани само за комуникация с други 
ученици, учители и църковни ръководители относно теми и 
събития, свързани с Евангелието. Нямате право да сваляте, 
разпространявате или публикувате (например в YouTube или 
Facebook) никакви текстове, картинки, аудио или видео файлове 
от инструментите за Семинара.
Ние не отговаряме за каквито и да било вреди (включително 
изгубени данни), причинени от вашата употреба или неспособност-
та ви да използвате инструментите за Семинара и материалите или 
съобщенията, съдържащи се в тях или причинени от други потреби-
тели или свързани сайтове. Инструментите за Семинара са предос-
тавени „както са“. Отказваме се от всякакви изрични или загатнати 
гаранции, включително гаранция за собственост, продаваемост и 
годност за конкретна цел. Ние не гарантираме, че функционалност-
та на инструментите за Семинара няма да бъде прекъсвана или ще 
бъде без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че всички 
интернет страници или сървъри, които правят налични инструмен-
тите за Семинара, са без вируси или други вредни компоненти.

Разни
Ваша е отговорността да спазвате всички закони и правила във 
вашата област, но това Споразумение е съставено съгласно 
законите на щата Юта, САЩ, без да се прилагат принципите за 
конфликт на законите. Всяко правно действие, използвано, за да се 
осъществи това Споразумение или свързано със Семинара, ще бъде 
извършвано в щатските или федералните съдилища, намиращи се в 
окръг Солт Лейк, щата Юта, САЩ и вие чрез това Споразумение се 
съгласявате и подчинявате на личната юрисдикция на такива 
съдилища. Ако някое от условията на това Споразумение е незакон-
но, недействително или неизпълнимо като цяло или отчасти, 
останалите условия няма да бъдат засегнати, освен ако не преце-
ним, че неосъществимото условие е важна част от това Споразуме-
ние, в който случай можем, по наше усмотрение да променим 
Споразумението.
Ако имате въпроси или притеснения относно това Споразумение, 
моля изпратете ни по имейл своите притеснения на  
siregistration@ ldschurch .org или се свържете със своя  
местен администратор на Семинара.
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