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Aftale

Godkendelse til deltagelse i seminar
Deltagelse i seminar er et privilegium, og vi byder dig velkommen. Du 
og dit barn (omtalt som »I« og »du«) er indforstået med aftalen og giver 
tilladelse til deltagelse i seminardrøftelser, aktiviteter og klasser, herunder 
en times daglig undervisning, hvis barnet er tilmeldt seminar i skoletiden. 
I er indforstået med retningslinjer for seminar (heriblandt kravet om, 
at eleven kommer til tiden), og at seminar og institut, en afdeling under 
Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter- day 
Saints, og enheder, som er tilknyttet denne i medfør af lov (omtalt som 
»Kirken«), ikke er ansvarlige for nogen skade, som må forekomme på 
grund af jeres brud på disse retningslinjer.

Information til eleven om fortrolighed
Du giver Kirken tilladelse til at behandle og overføre personlige 
oplysninger på denne formular og fra medlemsoptegnelsen (hvis du er 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige), som angår indskriv-
ningen og deltagelsen i seminar, og at du er villig til at besvare spørgs-
mål om seminar eller situationer, som kan opstå, mens du deltager 
i seminar. Du forstår og godkender, at dine personlige oplysninger kan 
overføres til Kirkens hovedsæde i USA, hvis det er nødvendigt. Dine 

personlige oplysninger kan bevares permanent som en del af Kirkens 
historiske optegnelser. Dine oplysninger vil aldrig blive solgt til andre. 
Vi bruger tekniske og organisatoriske skridt til at beskytte de personlige 
oplysninger, vi modtager, mod tab, misbrug og ubemyndigede ændrin-
ger og for at holde dem fortrolige.
Forskning og brugerundersøgelser: Hvis du bliver bedt om at deltage 
i forskning eller brugerundersøgelser, forstår du, at det er helt frivilligt, 
og at du når som helst kan trække dig. Enhver oplysning, som du giver 
som en del af en brugerundersøgelse (som for eksempel e- mailadresse 
eller mobilnummer), kan udelukkende bruges til at kontakte dig om 
deltagelse i kommende forskning eller brugerundersøgelse. Du kan 
bede om ikke at blive kontaktet.

Samtykke til brug af billede
Det er muligt, at du fra tid til anden bliver filmet eller optaget i forbindelse 
med seminar. Mulig brug kan være, men er ikke begrænset til, fjernunder-
visning, lærertræning, billeder eller videoer til brug i årbøger, foredrag, 
opslagstavler, hjemmesider eller de sociale medier. Til dette formål 
overdrager og giver du Kirken uigenkaldeligt retten og tilladelse til at 
bruge og – uden begrænsning i tid, antal, sprog, geografi og/eller medier 

Valgmuligheder for tilmelding til seminar: (1) Udfyld denne formular eller (2) registrer dig online på seminary.lds.org/register.
Bemærk: Elever, som er tilmeldt seminar i skoletiden, skal tilføje tidspunktet for seminar på deres skoleskema.
Information om eleven Skriv tydeligt.
Navn (fornavn, mellemnavn, efternavn) Kaldenavn Foretrukket sprog

Fødselsdato (dag, måned, år) Menighed Stav eller distrikt

Køn
□ Mand □ Kvinde

Religion
□ SDH □ Andet

Skoletrin i det kommende år Deltager i seminar og skole

Primære kontaktoplysninger (forælder eller værge)
Navn (fornavn, efternavn) E- mailadresse

Postadresse By Stat eller provins Postnummer Land

Telefonnummer, privat Telefonnummer, mobil Telefonnummer, arbejde

Nummer til sms Landekode for sms Primær kontakt
□ Hjem □ Arbejde □ Mobiltelefon □ Sms
□ E- mail □ Ønsker ikke at blive kontaktet

Sekundære kontaktoplysninger (forælder eller værge)
Navn (fornavn, efternavn) E- mailadresse

Postadresse By Stat eller provins Postnummer Land

Telefonnummer, privat Telefonnummer, mobil Telefonnummer, arbejde

Nummer til sms Landekode for sms Primær kontakt
□ Hjem □ Arbejde □ Mobiltelefon □ Sms
□ E- mail □ Ønsker ikke at blive kontaktet

Underskrifter Når du underskriver denne tilmeldingsformular, accepterer du samtidig nedenstående aftale.
Elev Dato

Forælder (eller værge) Dato
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(heriblandt endnu ukendte eller fremtidige medier) – reproducere, 
distribuere, fremvise, opføre, skabe nye værker eller autorisere andre 
til at bruge ethvert billede eller optagelse, hvor du medvirker i seminar. 
Du giver Kirken retten til at bruge og optage dit navn, stemme, billede, 
portræt og optræden, til at interviewe dig, optage det og til at kopiere, 
reproducere, redigere og forkorte enhver indspilning efter forgodtbefin-
dende. Du giver tilladelse til reproduktionen, salget, ophavsretten, 
udstillingen, fremvisningen, den elektroniske opbevaring og/eller 
distribuering af billeder eller optagelser uden begrænsning efter 
forgodtbefindende. Du fritager hermed Kirken for ethvert ansvar 
for brugen og offentliggørelsen i den forbindelse og frafalder alle 
rettigheder med hensyn til kompensation.

Retningslinjer for brug af internet
Vi tilvejebringer et antal elektroniske hjælpekilder til understøttelse af din 
deltagelse i seminar. Du kan vælge, om du vil bruge disse hjælpemidler, 
men hvis du gør, accepterer du følgende vilkår:
Kirken kan indsamle oplysninger fra din web- browser, når du har adgang 
til internettet, mens du bruger Kirkens faciliteter, udstyr eller trådløse 
netværk. Disse oplysninger kan omfatte din IP- adresse, browsertype, dit 
operativsystem, dine sproglige præferencer, enhver hjemmeside, som 
du besøgte, før du kom til Kirkens hjemmeside, dato og tidspunkt for 
hvert besøg samt de oplysninger, du søgte på Kirkens hjemmesider. 
Kirken kan også bruge cookies og clear GIF’er til at indsamle oplysninger 
på internettet. Du kan ændre din browsers opsætning, så den ikke 
accepterer cookies, eller så du får besked, før der accepteres en cookie 
fra de hjemmesider, du besøger. Hvis du indstiller din browser til ikke at 
acceptere cookies eller clear GIF’er, kan du muligvis ikke bruge visse dele 
af eller nogle funktioner på vores hjemmesider.
Hjemmesider, software, indhold, servere og andre teknologier og 
materialer, som bruges til at indsende seminarprogrammer (»Hjælpekilder 
til seminar«), ejes eller er givet i licens til samt anvendes af Kirken. Kirken 
kan overvåge al kommunikation (e- mail, sms, de sociale medier osv.), som 
anvendes i forbindelse med Hjælpekilder til seminar, for at sikre sig mod 
upassende eller ulovligt indhold og kan videresende det til kirkeledere eller 
politiet efter behov for at beskytte elever og Kirkens interesser. Du accep-
terer denne overvågning og videresendelse af den. Selv om Kirken kan 
overvåge nogen kommunikation, er det ikke muligt at overvåge 

al kommunikation. Elektronisk kommunikation er ikke sikker. Kirken kan 
ikke garantere, at du ikke modtager uønskede meddelelser, materiale, vira 
eller spam. Meddelelser, som indeholder upassende indhold, kan slettes 
uden forudgående aftale og kan spærres, inden det når frem til de 
tilsigtede modtagere. Du er indforstået med, at du ikke vil sende eller 
videresende nogen besked, der er uanstændig, ærekrænkende, ulovlig, 
ondskabsfuld, eller som begrænser og overtræder andres rettigheder. 
Hjælpekilder til seminar må udelukkende bruges til at kommunikere med 
andre elever, lærere og kirkeledere om emner, som omhandler evangeliet 
eller arrangementer. Det er forbudt at downloade, videresende eller 
uploade (for eksempel på YouTube eller Facebook) nogen form for tekst, 
billede, lyd-  eller video- fil, der stammer fra Hjælpekilder til seminar.
Vi kan ikke holdes erstatningsansvarlige for nogen skade (heriblandt 
mistede data), som skyldes brugen af eller din fejlagtige brug af Hjælpekil-
der til seminar, andet materiale eller meddelelser, som er heri, eller på 
linkede hjemmesider. Hjælpekilder til seminar findes i forhåndenværende 
stand. Kirken fraskriver sig ethvert direkte eller indirekte ansvar, herunder 
ejendomsret, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Kirken garante-
rer ikke, at funktioner i Hjælpekilder til seminar vil være fri for afbrydelser 
eller fejl, at mangler vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller den 
understøttende server er fri for vira eller andre skadelige elementer.

Diverse
Du er ansvarlig for overholdelsen af alle love og bestemmelser i dit 
område, men denne aftale følger lovene i staten Utah i USA uden hensyn 
til konflikter med andre juridiske principper. Ethvert søgsmål vedrørende 
håndhævelse af denne aftale eller nogen sag, som vedrører seminar, skal 
indbringes for enten statslige eller føderale domstole i Salt Lake City i Utah 
i USA. Hermed indvilliger du i, at disse domstole er de rette værneting for 
ethvert sådant søgsmål. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ulovlig, 
ugyldig eller helt eller delvist ikke kan håndhæves, påvirkes de resterende 
bestemmelser ikke, medmindre vi skønner, at den ugyldige bestemmelse 
er et grundlæggende vilkår i aftalen, i hvilket tilfælde vi forbeholder os ret 
til efter eget skøn at ændre aftalen.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne aftale, 
bedes du sende en e- mail med dine indvendinger til siregistration@ 
ldschurch .org eller kontakte din lokale S&I- administrator.
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