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Nõusolek

Instituudis osalemine
Instituudis osalemine on privileeg - – olete teretulnud! Te nõustute 
järgima instituudi eeskirju (kaasa arvatud nõuet olla kohal regulaarselt 
ja õigeaegselt) ning samuti nõustute, et seminarid ja usuinstitutsioonid, 
mis on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Presidendi Korporatsi-
ooni osakond, ja sellega seotud seaduslikud üksused (ühiselt „meie”) 
ei ole vastutavad kahju eest, mis tuleneb eeskirjade mittejärgimisest.

Õpilase andmete andmekaitse- eeskiri
Te nõustute, et me võime koguda ja töödelda teie sellel blanketil ja 
liikmekaardil (juhul kui olete Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 
liige) olevaid isiklikke andmeid eesmärkidel, mis on seotud teie registreeri-
mise ja osalemisega seminaris. Samuti nõustute vastama küsimustele või 
probleemidele, mis võivad ilmneda seminaris osalemise ajal. Te mõistate, 
et teie isiklikke andmeid võib edastada Kiriku peakorterisse Ameerika 
Ühendriikides ning vajadusel olete andmete edastamisega nõus. Teie 
isiklikke andmeid võib säilitada määramatu aja jooksul osana Kiriku 
alalistest ajaloolistest ülestähendustest. Me ei müü teie andmeid. Me 
kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada meile esitatud 
isikuandmete konfidentsiaalsus ning kaitsta neid kaotsimineku, väärka-
sutuse ja volitamata muutmise eest.
Uurimistööd ja küsimustikud: kui teil palutakse osaleda uurimistöös või 
täita küsimustik, siis te mõistate, et osalemine on täielikult vabatahtlik ja 
te võite sellest igal hetkel loobuda. Kõiki andmeid, mida te esitate osana 
uurimistööst (näiteks e- posti aadress või telefoninumber), kasutatakse 
ainult selleks, et teiega edaspidistes uurimistöödes osalemiseks ühendust 
võtta. Te võite edaspidisest kontaktist loobuda.

Luba pildi kasutamiseks
Mõnikord võime instituudiga seoses teid filmida või teist pilte teha. 
Tõenäoliste, kuid mitte lõplike kasutusalade alla kuuluvad videovahendusel 
õppimine, õpetajakoolitus, pildid või videod aastaraamatutes, pühalikud 
koosolekud, teadetetahvlid, internetileheküljed või sotsiaalmeedia. Sellel 
eesmärgil kirjutate te alla ja annate pöördumatult meile õiguse ja loa 
seoses instituudiga kasutada ning -  ilma piiranguta ajale, arvule, keelele, 
geograafiale ja/või teabevahendile (kaasa arvatud praeguseks teadmata 
teabekanalid ning tulevikumeedia) -  taastoota, jagada, näidata, edastada, 
luua uusi töid või alllitsentseerida kõiki teist tehtud pilte või videojäädvus-
tusi. Te annate meile loa kasutada või jäädvustada oma nime, häält, pilti, 
kuju ja esinemist; intervjueerida ning salvestada teie intervjuud; salvestist 
kopeerida, taastoota, kohandada, toimetada ja võtta kokku, et seda 
kasutada meie äranägemise järgi. Te annate loa piltide või salvestiste 
taastootmiseks, müügiks, autoriõiguseks, näitusele panekuks, eetrisse 
laskmiseks, elektrooniliseks jäädvustamiseks ja/või jagamiseks ilma 
piiranguta ja meie äranägemise järgi. Nõustudes vabastate te meid kogu 
kasutusest ja avaldamisest tulenevast vastutusest ning loobute õigusest 
tasule eespool kirjeldatuga seoses.

Interneti ja võrguühenduse kasutamise eeskiri
Me pakume mitut elektroonilist vahendit, et võimaldada teil instituudis 
osaleda. Te võite otsustada, kas soovite neid vahendeid kasutada, kuid 
kui soovite, siis nõustute järgnevate tingimustega:
Kui kasutate internetti meie hoonetes, meie vahendite või traadita 
tehnoloogiaga, siis võime koguda andmeid teie veebilehitsejast. Need 
andmed võivad sisaldada teie IP- aadressi, veebilehitseja tüüpi, 

Võimalused instituuti registreerumiseks: (1) täitke see blankett või (2) registreeruge internetis aadressil institute.lds.org.
Õpilase andmed Palun kirjutage loetavalt.
Nimi (eesnimi, teine eesnimi, perekonnanimi)

Eelistatud nimi Eelistatud keel Kiriku liikmenumber (kui on olemas)

Sünnikuupäev (päev, kuu, aasta) Sugu
□ Mees □ Naine

Religioon
□ VAP □ Muu

Postiaadress Linn Maakond Postiindeks Riik

Telefon
 □ Kodune □ Mobiil

Kas me võime teile sõnumit saata?
□ Jah □ Ei

Tekstisõnumi saatmise riik

E- posti aadress Eelistatud suhtluskanal
□ E–post □ Tekstisõnum □ Ärge võtke ühendust

Praegune kogudus Praegune vai või ringkond Millises koolis te käite (kui käite koolis)

Instituudi klassi registreerimine
Kursus ja osa Õpetaja Õppetöö päevad ja kellaajad

Kursus ja osa Õpetaja Õppetöö päevad ja kellaajad

Kursus ja osa Õpetaja Õppetöö päevad ja kellaajad

Õpilase allkiri Sellele registreerimisblanketile allakirjutamine näitab teie nõusolekut alljärgnevaga. 
Õpilase allkiri Kuupäev
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operatsioonisüsteemi ja keeleseadistusi; detaile selle kohta, millist 
veebilehte te külastasite enne meie portaali tulekut; iga külastuse 
kuupäeva ja kellaaega ning infot, mida te otsite meie portaalidest. 
Samuti kasutame internetis andmete kogumiseks küpsiseid ja 
läbipaistvaid GIF- faile. Te võite muuta oma veebilehitseja seadeid 
selliselt, et peatatakse küpsiste lubamine, või nii, et teilt küsitakse iga 
kord enne küpsise lubamist nõusolekut. Kui otsustate küpsiste või 
läbipaistvate GIF- failidega mitte nõustuda, ei pruugi teil olla võimalik 
kasutada meie portaalide teatud osasid või funktsioone.
Instituudi programmides („Instituudi vahendid”) kasutatavad veebilehed, 
tarkvara, sisu, serverid ja muud tehnoloogiad ning materjalid on meie 
omandis või litsentseeritud ja meie käideldavad. Me võime jälgida kogu 
suhtlust (e- post, sõnumid, sotsiaalmeedia jne), mida kasutatakse või mis 
leiab aset „Instituudi vahendite” all, et leida ebasobivat või ebaseaduslikku 
sisu ning edastada see kirikujuhtidele või õiguskaitse esindajatele, kui see 
on vajalik õpilaste ja Kiriku huvide kaitseks. Te olete nõus andmete 
jälgimise ja edastamisega. Kuigi me võime jälgida osa suhtlusest, ei suuda 
me jälgida kogu suhtlust. Elektroonilised suhtluskanalid ei ole turvalised. 
Me ei saa tagada, et te ei saa soovimatuid sõnumeid, materjale, viiruseid 
või mõnda muud pahavara. Sõnumid, mis sisaldavad ebasobivat sisu, 
võidakse kustutada teavitamata ja neid ei saadeta soovitud isikutele. 
Te nõustute, et ei saada ega saada edasi sõnumeid, mis on siivutud, 
laimavad, ebaseaduslikud, vihatekitavad või mis kahjustavad või rikuvad 
teiste huve. „Instituudi vahendeid” võib kasutada vaid teiste õpilaste, 
õpetajate ja kirikujuhtidega evangeeliumiga seotud teemadel suhtlemiseks. 
Te ei või alla laadida, edasi anda või postitada (näiteks YouTube’is või 
Facebookis) „Instituudi vahenditest” pärinevat teksti, pilti, heli või videot.

Me ei vastuta kahju eest (kaasa arvatud kaotatud andmed), mis tuleneb 
teie kasutusest või võimetusest kasutada „Instituudi vahendeid” või seal 
sisalduvaid, teiste kasutajate või viidatud lehekülgede materjale või 
sõnumeid. „Instituudi vahendid” on kasutamiseks antud kujul. Me ütleme 
lahti kogu välja öeldud või kaudselt mõista antud garantiist, kaasa arvatud 
garantiist omandile, ostja ettekujutusele ja sobivusest konkreetsele 
eesmärgile. Me ei garanteeri, et „Instituudi vahendite” funktsioonid on 
katkematud või veatud, et vead parandatakse või et see portaal või server, 
mis seda majutab, on vaba viirustest või teistest kahjulikest 
komponentidest.

Muu
Te olete vastutav teie piirkonna kõikide seaduste ja regulatsioonidega 
kooskõlas olemise eest, kuid see leping juhindub Ameerika Ühendriikide 
Utah’ osariigi seadustest, rakendamata seaduste vastuolude põhimõtteid. 
Igasugune seaduslik hagi, mis on tõstatatud seoses selle lepingu 
täitmisega või on seotud instituudiga, on kohtualluvuses kas Ameerika 
Ühendriikides Utah’ osariigis Salt Lake’i osariigi-  või föderaalkohtus ning 
selle lepinguga nõustute eelmainitud kohtute kohtualluvusega. Kui mõni 
selle lepingu säte on täielikult või osaliselt kehtetu, tühine või seda pole 
võimalik jõustada, ei mõjuta see ülejäänud sätteid, välja arvatud juhul, kui 
me leiame, et tühiste või jõustamatute sätete puhul on tegemist lepingu 
oluliste tingimustega, millisel juhul me võime oma äranägemise järgi 
käesolevat lepingut muuta.
Kui teil on selle lepinguga seoses küsimusi või probleeme, siis palun 
saatke selle kohta e- kiri aadressile siregistration@ ldschurch .org või võtke 
ühendust oma kohaliku instituudi administraatoriga.
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