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Ujednání

Účast v institutu
Účast v institutu je výsadou a my vás vítáme. Zavazujete se dodržovat 
zásady institutu a rovněž souhlasíte, že Semináře a instituty náboženství, 
jež jsou jedním z útvarů Společnosti Presidenta Církve Ježíše Krista 
Svatých posledních dnů, a jejich spřízněné právní subjekty (dále společně 
jen jako „my“) neodpovídají za jakoukoli škodu, která může vzniknout 
v důsledku vašeho jednání v rozporu s těmito zásadami.

Zásady ochrany osobních údajů studentů
Souhlasíte, že můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje 
z tohoto formuláře a z vašeho záznamu o členství (pokud jste členy 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů) pro účely související s vaším 
zápisem a účastí v institutu a abychom mohli reagovat na dotazy nebo 
problémy, které mohou vyvstat v době vaší účasti v institutu. Jste 
srozuměni s tím, že vaše osobní údaje mohou být předávány do ústředí 
Církve ve Spojených státech amerických, a s tímto převodem, pokud 
k němu dojde, souhlasíte. Vaše osobní údaje mohou být archivovány po 
dobu neurčitou v rámci trvalých historických záznamů Církve. Vaše údaje 
či informace o vás nikdy neprodáme. K ochraně získaných osobních 
údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněnými úpravami a k ochraně 
jejich důvěrnosti používáme rozmanitá technická a organizační opatření.
Výzkumné studie a průzkumy: Budete- li požádáni o účast na výzkumné 
studii nebo v průzkumu, jste srozuměni s tím, že tato účast je čistě 
dobrovolná a vy svou účast můžete kdykoli ukončit. Veškeré osobní 
údaje, které poskytnete v rámci výzkumné studie (například e- mailová 
adresa nebo číslo mobilního telefonu), budou použity pouze k tomu, 
abyste mohli být kontaktováni ohledně účasti v budoucích studiích nebo 
průzkumech. Můžete se rozhodnout, že si nepřejete být v budoucnu 
takto kontaktováni.

Svolení k použití snímků
V souvislosti s vaší účastí na institutu může vzniknout příležitost pořídit 
filmový záznam nebo nahrávku vaší osoby. Tyto záznamy budou 
pravděpodobně, avšak nikoli výlučně, využity v rámci činností spojených 
s distančním studiem, školení učitelů a uveřejnění fotografií či videí 
v ročenkách, při firesidech, na nástěnkách, webových stránkách nebo na 
sociálních sítích. Za tímto účelem na nás postupujete a neodvolatelně 
nám udělujete právo a povolení užívat a bez omezení co do času, počtu, 
jazyka, území a/nebo média (včetně v současné době ještě neznámých 
a v budoucnu známých médií) reprodukovat, šířit, zobrazovat, provádět, 
vytvářet odvozená díla z jakýchkoli obrázků nebo záznamů vaší osoby 
vytvořených v souvislosti s institutem nebo tato odvozená díla poskyto-
vat v rámci sublicence. Dáváte nám souhlas využívat nebo zaznamenávat 
vaše jméno, hlas, obrazový záznam, podobu a vystupování; udělat s vámi 
rozhovor a tento rozhovor nahrát; a kopírovat, reprodukovat, upravovat, 
editovat a vytvářet souhrny záznamů za účelem dle našeho uvážení. 
Tímto dáváte souhlas s reprodukcí, prodejem, využitím autorského práva, 
vystavením, šířením, elektronickým uložením a/nebo distribucí obrazové-
ho materiálu a záznamů, a to neomezeně a dle našeho uvážení. Tímto 
nás zprošťujete veškeré odpovědnosti spojené s tímto použitím 
a uveřejněním a zříkáte se jakéhokoli práva na náhradu za předchozí 
uvedené.

Zásady používání internetu a on- line obsahu
K tomu, abychom vám umožnili účast na institutu, vám poskytujeme 
celou řadu elektronických zdrojů. Zda tyto zdroje budete využívat, 
záleží na vás; ale pokud se tak rozhodnete, vyjadřujete tím souhlas 
s těmito podmínkami:

Registraci do institutu lze provést: 1) vyplněním tohoto formuláře nebo 2) on- line registrací na stránkách institute.lds.org.
Údaje o studentovi Vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
Jméno (křestní, druhé jméno, příjmení)

Upřednostňované jméno Upřednostňovaný jazyk Číslo církevního záznamu o členství (existuje- li)

Datum narození (den, měsíc, rok) Pohlaví
□ Muž    □ Žena

Náboženství
□ SPD    □ Jiné

Adresa Město Stát nebo provincie PSČ Země

Telefonní číslo
 □ Domů    □ Mobil

Můžeme vám zasílat SMS?
□ Ano    □ Ne

Země pro textové zprávy

E- mailová adresa Upřednostňovaný způsob kontaktu
□ E- mail    □ SMS    □ Nekontaktovat

Stávající sbor nebo odbočka Stávající kůl nebo okrsek Studující na škole (připadá- li v úvahu)

Registrace do třídy institutu
Kurz a úsek Učitel Den (dny) a čas konání výuky

Kurz a úsek Učitel Den (dny) a čas konání výuky

Kurz a úsek Učitel Den (dny) a čas konání výuky

Podpis studenta Podpisem tohoto registračního formuláře dáváte najevo, že souhlasíte s níže uvedeným ujednáním.
Podpis studenta Datum
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Registrace do institutu – pokračování

V okamžiku, kdy budete k přístupu na internet využívat naše budovy, 
vybavení nebo bezdrátovou technologii, můžeme shromažďovat 
informace z vašeho internetového prohlížeče. Tyto informace mohou 
zahrnovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém a preferovaný 
jazyk; odkazy na webové stránky, které jste navštívili před otevřením 
našich stránek; datum a čas každé návštěvy; a informace o tom, co jste 
na našich stránkách hledali. Ke shromažďování informací on- line 
využíváme rovněž cookies a tzv. clear GIFy. Nastavení svého prohlížeče 
můžete změnit tak, aby vůbec cookies nepřijímal nebo aby vás upozornil 
před přijetím cookie ze stránek, které navštívíte. Pokud si však nastavíte 
svůj prohlížeč tak, aby cookies nebo tzv. clear GIFy nepřijímal, je možné, 
že nebudete moci využívat některé části nebo funkce našich stránek.
Webové stránky, software, obsah, servery a další technologie a materiály, 
jejichž prostřednictvím zajišťujeme realizaci programů institutu (dále 

„Nástroje institutu“), jsou naším majetkem, jsme držitelem jejich licence 
a provozujeme je. Máme právo sledovat veškerou komunikaci (e- maily, 
textové zprávy, sociální sítě atd.), která využívá Nástroje institutu nebo 
jejich prostřednictvím probíhá, ve vztahu k nevhodnému nebo protipráv-
nímu obsahu, a za účelem ochrany účastníků a zájmů Církve máme 
právo předat tyto záznamy církevním vedoucím nebo orgánům činným 
v trestním řízení. S tímto sledováním a předáváním tímto vyjadřujete svůj 
souhlas. Ačkoli některou komunikaci můžeme sledovat, nemůžeme 
sledovat veškerou komunikaci. Elektronická komunikace není bezpečná. 
Neručíme za to, že vám nebudou přicházet nevyžádané zprávy, materiály, 
viry nebo jiný malware. Zprávy obsahující nevhodný obsah mohou být 
bez upozornění vymazány a nemusí být zaslány určeným příjemcům. 
Souhlasíte, že nebudete zasílat ani přeposílat jakékoli zprávy, které jsou 
obscénní, pomlouvačné, protiprávní nebo nenávistné nebo zasahují do 
práv třetích osob nebo tato práva porušují. Nástroje institutu mohou být 
používány pouze pro komunikaci s dalšími studenty, učiteli a církevními 
vedoucími, která se týká témat a aktivit souvisejících s evangeliem. Nejste 

oprávněni z Nástrojů institutu stahovat, dále šířit nebo vkládat (například 
na YouTube nebo Facebook) jakékoli texty, obrazový materiál, zvukový 
materiál nebo videa.
Neodpovídáme za jakékoli škody (včetně ztráty dat) způsobené tím, že 
používáte Nástroje institutu nebo jakékoli materiály nebo zprávy, které 
jsou poskytovány těmito nástroji nebo jinými uživateli nebo propojenými 
stránkami, ani tím, že je nemůžete používat. Nástroje institutu se 
poskytují „tak, jak jsou“. Zříkáme se veškerých výslovných i konkludent-
ních záruk, včetně záruk vlastnického práva, další prodejnosti a vhodnos-
ti pro daný účel. Neručíme za to, že Nástroje institutu budou fungovat 
bez přerušení a bez chyb, že vady budou opraveny, ani za to, že některá 
webová stránka nebo server, pomocí nichž budou Nástroje institutu 
dostupné, nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Ostatní ustanovení
Jste povinni dodržovat veškeré právní předpisy platné na vašem území, 
toto Ujednání se však řídí právem státu Utah, USA, a to s vyloučením 
kolizních norem. Jakákoli žaloba podaná za účelem vymáhání tohoto 
Ujednání nebo v souvislosti s institutem musí být předložena státním 
nebo federálním soudům v Salt Lake County, Utah, USA, a vy tímto 
souhlasíte se soudní pravomocí těchto soudů a podřizujete se jí. 
V případě, že jakékoli ustanovení tohoto Ujednání bude protiprávní, 
neplatné nebo nevymahatelné, a to zcela či částečně, zůstávají jeho 
ostatní ustanovení nedotčena, nebudeme- li mít za to, že takové neplatné 
nebo nevymahatelné ustanovení je zásadním ustanovením Ujednání, 
přičemž v takovém případě máme právo dle vlastního uvážení Ujednání 
změnit.
Máte- li v souvislosti s tímto Ujednáním jakékoli otázky, napište nám je, 
prosím, e- mailem na siregistration@ ldschurch .org nebo se obraťte na 
svého místního administrátora institutů.
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