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Persetujuan

Berperan Serta dalam Institut
Berperan serta dalam institut adalah hak istimewa, dan kami menyambut 
Anda. Anda menyetujui untuk mematuhi kebijakan institut dan juga 
menyetujui bahwa Seminari dan Institut Religi, sebuah departemen 
Korporasi Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman 
Akhir, dan badan hukum afiliasinya (secara kolektif “kami”) tidak 
bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin timbul dari 
kegagalan Anda dalam mematuhi kebijakan ini.

Kebijakan Privasi Informasi Siswa
Anda menyetujui bahwa kami dapat mengumpulkan dan memroses 
informasi pribadi Anda dari formulir ini dan dari catatan keanggotaan 
Anda (jika Anda adalah anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang 
Suci Zaman Akhir) untuk tujuan yang berkaitan dengan pendaftaran 
dan partisipasi Anda dalam institut dan untuk menjawab pertanyaan 
atau masalah yang mungkin timbul saat Anda berada di institut. Anda 
memahami bahwa informasi pribadi Anda dapat dikirim ke kantor pusat 
Gereja di Amerika Serikat, dan Anda menyetujui pengiriman ini, jika 
berlaku. Informasi pribadi Anda dapat dipertahankan tanpa batas waktu 
sebagai bagian dari catatan sejarah Gereja yang permanen. Kami tidak 
akan pernah menjual informasi Anda. Kami menggunakan langkah- 
langkah teknis dan organisatorisuntuk melindungi informasi pribadi 
yang kami terima terhadap kerugian, penyalahgunaan, dan perubahan 
yang tidak sah serta untuk melindungi kerahasiaannya.
Studi dan survei penelitian: Jika Anda diminta untuk berpartisipasi dalam 
sebuah studi atau survei penelitian, Anda memahami bahwa partisipasi 
tersebut adalah sepenuhnya sukarela dan bahwa Anda dapat menarik 
diri kapan saja. Setiap informasi pribadi yang Anda berikan sebagai 

bagian dari sebuah studi penelitian (misalnya, alamat posel atau 
nomor ponsel) akan digunakan hanya untuk tujuan menghubungi 
Anda mengenai berpartisipasi dalam studi atau survei di masa depan. 
Anda dapat memilih keluar dari menerima kontak semacam itu.

Rilis untuk Menggunakan Gambar
Kami mungkin memiliki kesempatan untuk membuat film atau merekam 
Anda sehubungan dengan institut. Kemungkinan penggunaan termasuk, 
tetapi tidak terbatas pada, kegiatan pembelajaran jarak jauh, pelatihan 
guru, dan foto atau video dalam buku tahunan, api unggun, papan 
pengumuman, situs web, atau media sosial. Untuk tujuan ini, Anda 
menugaskan dan memberikan hak serta izin yang tidak dapat dibatalkan 
untuk menggunakan dan—tanpa batas waktu, jumlah, bahasa, geografi, 
dan/atau media (termasuk media yang saat ini belum diketahui dan 
masa depan)—mereproduksi, mendistribusikan, menyajikan, menampil-
kan, menciptakan karya turunan dari, atau menyublisensikan foto atau 
rekaman apa pun yang dibuat dari Anda sehubungan dengan institut. 
Anda mengizinkan kami untuk menggunakan atau merekam nama, 
suara, gambar, rupa, dan kinerja Anda; untuk mewawancarai Anda 
dan merekam wawancara Anda; dan untuk menyalin, mereproduksi, 
mengadaptasi, mengedit, dan meringkas rekaman apa pun untuk 
digunakan sesuai dengan kebijaksanaan kami. Anda mengizinkan 
reproduksi, penjualan, hak cipta, pameran, siaran, penyimpanan 
elektronik, dan/atau distribusi gambar atau rekaman tanpa batas, 
sesuai dengan kebijaksanaan kami. Anda dengan ini melepaskan kami 
dari setiap dan segala tanggung jawab dari penggunaan serta publikasi 
semacam itu, dan Anda melepaskan hak terhadap kompensasi untuk 
hal tersebut di atas.

Opsi untuk registrasi institut: (1) lengkapi formulir ini atau (2) daftar daring di institute.lds.org.
Informasi Siswa Mohon tulis dengan huruf cetak secara jelas.
Nama (depan, tengah, akhir)

Preferensi nama Preferensi bahasa Nomor keanggotaan Gereja (jika ada)

Tanggal lahir (tanggal, bulan, tahun) Jenis Kelamin
□ Laki- Laki □ Perempuan

Agama
□ OSZA □ Lainnya

Alamat surat- menyurat Kota Negara bagian atau provinsi Kode pos Negara

Telepon
 □ Rumah □ Seluler

Bolehlah kami berkirim SMS kepada Anda?
□ Ya □ Tidak

Negara SMS

Alamat Posel Preferensi metode komunikasi
□ Posel □ SMS □ Jangan hubungi

Lingkungan atau cabang saat ini Pasak atau distrik saat ini Sekolah yang diikuti (jika berlaku)

Registrasi Kelas Institut
Kursus dan bagian Guru Hari(- hari) dan waktu kelas

Kursus dan bagian Guru Hari(- hari) dan waktu kelas

Kursus dan bagian Guru Hari(- hari) dan waktu kelas

Tanda Tangan Siswa Menandatangani formulir registrasi ini menandai penerimaan Anda atas persetujuan di bawah.
Tanda tangan siswa Tanggal
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Kebijakan Penggunaan Internet dan Daring
Kami menyediakan sejumlah sumber elektronik untuk memudahkan 
partisipasi Anda dalam institut. Anda dapat memutuskan untuk 
menggunakan sumber- sumber ini, tetapi jika Anda melakukannya, 
Anda menerima ketentuan sebagai berikut:
Ketika Anda mengakses internet dengan menggunakan fasilitas, 
peralatan atau teknologi nirkabel kami, kami dapat mengumpulkan 
informasi dari peramban web Anda. Informasi ini mungkin termasuk 
alamat IP, jenis peramban, sistem pengoperasian, dan preferensi bahasa; 
halaman web rujukan mana pun yang Anda kunjungi sebelum Anda 
datang ke situs kami; tanggal dan waktu setiap kunjungan; serta 
informasi yang Anda cari pada situs kami. Kami juga menggunakan 
cookie dan clear GIF untuk mengumpulkan informasi daring. Anda dapat 
mengubah pengaturan peramban web Anda untuk berhenti menerima 
cookie atau untuk menyarankan kepada Anda sebelum menerima 
cookie dari situs yang Anda kunjungi. Jika Anda mengubah pengaturan 
peramban web Anda untuk berhenti menerima cookie atau clear GIF, 
Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bagian atau fungsi 
dari situs kami.
Situs web, perangkat lunak, konten, server, serta teknologi dan materi 
lainnya yang kami gunakan untuk menyampaikan program seminari 
(“Perangkat Seminari”) dimiliki atau dilisensikan dan dioperasikan oleh 
kami. Kami dapat memantau semua komunikasi (posel, SMS, media 
sosial, dan sebagainya) yang menggunakan atau berada dalam Perang-
kat Institut untuk konten yang tidak pantas atau ilegal serta dapat 
meneruskannya kepada para pemimpin Gereja atau aparat penegak 
hukum sebagaimana diperlukan untuk melindungi siswa dan kepenting-
an Gereja. Anda menyetujui pemantauan dan penerusan ini. Meskipun 
kami dapat memantau sebagian komunikasi, kami tidak dapat meman-
tau semua komunikasi. Komunikasi elektronik tidak aman. Kami tidak 
menjamin bahwa Anda tidak akan terpapar pesan, materi, virus, atau 
malware lainnya yang tidak diinginkan. Pesan- pesan yang mengandung 
konten yang tidak pantas dapat dihapus tanpa pemberitahuan dan 
dapat tidak dikirimkan ke penerima yang dituju. Anda menyetujui bahwa 
Anda tidak akan mengirim atau mengirim ulang pesan apa pun yang 
bersifat cabul, fitnah, ilegal, maupun penuh kebencian atau melanggar 
hak- hak orang lain. Perangkat Institut hanya dapat digunakan untuk 
berkomunikasi dengan para siswa, guru, dan pemimpin lainnya gereja 

mengenai topik dan peristiwa yang berkaitan dengan Injil. Anda tidak 
diperbolehkan mengunduh, mendistribusikan ulang, atau memasang 
(misalnya, di YouTube atau Facebook) fail teks, gambar, suara, atau video 
apa pun dari Perangkat Institut.
Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian apa pun (termasuk 
data yang hilang) yang disebabkan oleh penggunaan Anda pada, atau 
ketidakmampuan Anda untuk menggunakan, Perangkat Institut atau 
materi atau pesan apa pun yang disediakan di dalamnya atau oleh 
pengguna maupun situs terkait lainnya. Perangkat Institut disediakan 

“sebagaimana adanya.” Kami menyangkal semua jaminan yang tersurat 
maupun tersirat, termasuk jaminan hak milik, kemampuan diperjualbeli-
kan, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami tidak menjamin bahwa 
fungsi Perangkat Institut akan tanpa gangguan atau bebas kesalahan, 
bahwa kerusakan akan diperbaiki, atau bahwa situs web maupun server 
apa pun yang menyediakan Perangkat Institut terbebas dari virus atau 
komponen berbahaya lainnya.

Lain- Lain
Anda bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan 
di daerah Anda, tetapi Persetujuan ini diatur oleh hukum Negara Bagian 
Utah, Amerika Serikat, tanpa memengaruhi prinsip- prinsip konflik 
hukum. Tindakan apa pun yang Anda ambil untuk memberlakukan 
Persetujuan ini atau masalah apa pun yang berkaitan dengan Institut 
akan diselesaikan di pengadilan negara bagian atau federal yang 
berlokasi di Kabupaten Salt Lake, Utah, dan Anda dengan ini memberi 
persetujuan atas dan menyatakan tunduk pada yurisdiksi pribadi 
pengadilan tersebut. Jika ketentuan apa pun dari Persetujuan ini 
melanggar hukum, batal, atau tidak dapat diberlakukan secara keselu-
ruhan atau sebagian, ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh, kecuali 
kami menetapkan bahwa ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat 
diberlakukan itu merupakan persyaratan yang penting bagi Persetujuan 
ini, dalam hal mana kami diperkenankan untuk dengan kebijaksanaan 
sepihak mengubah Persetujuan ini.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan mengenai Persetujuan ini, 
mohon poselkan keluhan Anda siregistration@ ldschurch .org, atau 
hubungi administrator institut setempat Anda.
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