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Avtale

Deltagelse i Institutt
Å delta i Institutt er et privilegium, og vi ønsker deg velkommen. Du 
samtykker i å følge retningslinjene for Institutt, og samtykker også i at 
Seminar og Institutt, en avdeling av Corporation of the President of The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, og dens juridisk tilsluttede 
organisasjoner (kollektivt “vi”) ikke er ansvarlig for noen skade som måtte 
følge av din manglende overholdelse av disse retningslinjene.

Personvernretningslinjer for elevopplysninger
Du samtykker i at vi kan innhente og behandle personopplysninger fra 
dette skjemaet og ditt medlemskort (hvis du er medlem av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige) til formål som er knyttet til din innskrivning 
og deltagelse i Institutt, og besvarer spørsmål eller problemstillinger som 
måtte oppstå mens du deltar i Institutt. Du forstår at dine personopplys-
ninger kan overføres til Kirkens hovedkvarter i USA, og du samtykker 
i nevnte overføring, hvis aktuelt. Dine personopplysninger kan oppbeva-
res på ubestemt tid som en del av en permanent kirkehistorisk oppteg-
nelse. Vi vil aldri selge dine opplysninger. Vi bruker tekniske og 
organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som vi mottar, 
mot tap, misbruk og uautorisert endring, og for å beskytte deres 
konfidensialitet.
Forskning, studier og undersøkelser: Hvis du blir bedt om å delta i 
forskning, studier eller undersøkelser, forstår du at deltagelse er helt 
frivillig, og at du på et hvilket som helst tidspunkt kan trekke deg. 
Personopplysninger du oppgir som en del av et forskningsprosjekt 
(for eksempel e- postadresse eller mobilnummer), vil kun bli brukt til 
å kontakte deg om deltagelse i fremtidige studier. Du kan velge å ikke 
bli kontaktet i slike tilfeller.

Tillatelse til bruk av bilde
Det kan bli aktuelt å filme eller gjøre opptak av deg i forbindelse med 
Institutt. Sannsynlige bruksområder omfatter, men er ikke begrenset til, 
læring via Internett, læreropplæring og bilder eller filmer i årbøker, 
temakvelder, oppslagstavler, nettsteder eller sosiale medier. I denne 
hensikt gir du oss ugjenkallelig rett og tillatelse til å bruke og – uten 
begrensning med hensyn til tid, antall, språk, geografi eller medium 
(herunder nå ukjente og fremtidige medier) – gjengi, distribuere, vise, 
fremføre, lage avledede verker av eller viderelisensiere bilder eller 
innspillinger gjort av deg i forbindelse med Institutt. Du gir oss tillatelse 
til å bruke eller spille inn ditt navn, din stemme, ditt bilde, din skikkelse 
og dine fremførelser, til å intervjue deg og spille inn intervjuet ditt, og til 
å kopiere, gjengi, tilpasse, redigere og sammenfatte ethvert opptak for 
anvendelse etter vårt eget skjønn. Du godkjenner reproduksjon, salg, 
opphavsrett, utstilling, kringkasting, elektronisk lagring og/eller distribu-
sjon av bilder eller innspillinger uten begrensning, etter vårt skjønn. 
Du fritar oss herved fra ethvert erstatningsansvar forbundet med den 
slags bruk og utgivelse, og du gir avkall på enhver rett til godtgjørelse 
for noe av det foregående.

Retningslinjer for Internett- bruk
Vi tilbyr en rekke elektroniske ressurser for å styrke din deltakelse 
i Institutt. Du kan selv avgjøre om du vil bruke disse ressursene, men 
hvis du gjør det, godtar du følgende betingelser:
Når du har tilgang til Internett ved hjelp av våre fasiliteter, vårt utstyr 
eller vår trådløse teknologi, kan vi innhente informasjon fra nettleseren 
din. Denne informasjonen kan inkludere IP- adresse, nettleser, opera-
tivsystem, språkinnstillinger, eventuelt henvisende nettside du besøkte 
før du kom til vårt nettsted, dato og tidspunkt for hvert besøk og 

Det er to måter man kan melde seg på til Institutt: (1) Fyll ut dette skjemaet eller (2) registrer deg på Internett på institute.lds.org.
Elevopplysninger Vennligst skriv tydelig.
Navn (for-  og mellomnavn, etternavn)

Foretrukket navn Foretrukket språk Medlemsnummer (hvis tilgjengelig)

Fødselsdato (dag, måned, år) Kjønn
□ Mann □ Kvinne

Religion
□ SDH □ Annen

Postadresse Poststed Delstat eller provins Postnummer Land

Telefon
 □ Hjem □ Mobil

Kan vi sende deg tekstmeldinger?
□ Ja □ Nei

Land for tekstmeldinger

E- postadresse Foretrukket kommunikasjonsmetode
□ E- post □ SMS □ Ikke ta kontakt

Nåværende menighet eller gren Nåværende stav eller distrikt Skole du går på (hvis aktuelt)

Påmelding til Institutt- klasse
Kurs og del Lærer Dag(er) og klokkeslett for undervisning

Kurs og del Lærer Dag(er) og klokkeslett for undervisning

Kurs og del Lærer Dag(er) og klokkeslett for undervisning

Elevens signatur Ved å signere dette registreringsskjemaet bekrefter du at du har godtatt avtalen nedenfor.
Elevens underskrift Dato
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Påmelding til Institutt—fortsatt
informasjonen du søker etter på våre nettsteder. Vi bruker også 
informasjonskapsler og klare GIF- er til å innhente informasjon på 
Internett. Du kan endre dine nettleserinnstillinger for å slutte å aksep-
tere informasjonskapsler eller velge å bli spurt før du aksepterer en 
informasjonskapsel fra nettstedene du besøker. Hvis du konfigurerer 
nettleseren til å ikke akseptere informasjonskapsler eller klare GIF- er, 
kan det hende at du ikke vil kunne bruke enkelte deler eller funksjoner 
på våre nettsteder.
Nettsteder, programvare, innhold, servere og andre teknologier og 
materialer vi bruker til å levere Institutt- programmer (“Institutt- verktøy”), 
eies eller lisensieres og drives av oss. Vi kan overvåke all kommunikasjon 
(e- post, tekstmeldinger, sosiale medier og så videre) som bruker eller 
finner sted i Institutt- verktøy, for upassende eller ulovlig innhold, og kan 
videresende dem til kirkeledere eller politi etter behov for å beskytte 
elever og Kirkens interesser. Du samtykker i nevnte overvåking og 
videresending. Selv om vi kan overvåke endel kommunikasjon, kan vi ikke 
overvåke all kommunikasjon. Elektronisk kommunikasjon er ikke sikker. 
Vi kan ikke garantere at du ikke vil bli utsatt for uønskede meldinger, 
materialer, virus eller andre skadelige programmer. Meldinger som 
inneholder upassende innhold, kan bli slettet uten forvarsel, og vil 
kanskje ikke bli sendt til mottakerne. Du lover å ikke sende eller sende 
på nytt en melding som er uanstendig, ærekrenkende, ulovlig eller 
hatefull, eller som krenker eller overtrer andres rettigheter. Institutt- 
verktøy må bare brukes til å kommunisere med andre elever, lærere og 
kirkelige ledere om evangelierelaterte emner og arrangementer. Du må 
ikke laste ned, videreformidle eller legge ut (for eksempel på YouTube 
eller Facebook) noe tekst, bilde, lyd eller video fra Institutt- verktøy.

Vi er ikke erstatningspliktige for skader (inkludert tap av data) forårsaket 
av din bruk av, eller din manglende evne til å bruke, Institutt- verktøy eller 
materiell eller meldinger som finnes der, eller av andre brukere eller 
nettsteder det er koblet til. Institutt- verktøy tilbys “som det er”. Vi 
fraskriver oss enhver uttrykt eller underforstått garanti, herunder 
garantier om eiendomsrett, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. 
Vi garanterer ikke at funksjonene i Institutt- verktøy vil være uforstyrrede 
eller feilfrie, at feil vil bli rettet eller at noe nettsted eller noen server som 
gjør Institutt- verktøy tilgjengelig, er uten virus eller andre skadelige 
komponenter.

Diverse
Du står ansvarlig for å overholde alle lover og regler i ditt område, men 
denne avtalen styres av loven i delstaten Utah i USA, uten å gi kraft til 
motstridende lovhjemmel. Eventuelle søksmål for å håndheve denne 
avtalen eller knyttet til Institutt skal bringes frem for den delstatlige eller 
føderale domstol i Salt Lake County, Utah, USA, og du gir herved ditt 
samtykke og underkaster deg disse rettsinstansers jurisdiksjon. Hvis noe 
vilkår i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ugjennomførbart, helt eller 
delvis, skal dette ikke få noen innvirkning på de øvrige vilkår, forutsatt at 
de øvrige vilkår i vesentlig grad gjenspeiler den opprinnelige avtalen. 
Hvis ikke, forbeholder vi oss retten til å gjøre tilføyelser i avtalen.
Hvis du har spørsmål eller er bekymret for noe angående denne avtalen, 
vennligst send dine betenkeligheter til siregistration@ ldschurch .org, eller 
kontakt din lokale Institutt- administrator.
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