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Vienošanās

Dalība institūtā
Dalība institūtā ir privilēģija, un mēs jūs apsveicam. Jūs piekrītat ievērot 
institūta noteikumus un arī piekrītat, ka Reliģijas semināri un institūti, 
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidenta korporācijas 
departaments un to saistītās juridiskās personas (tālāk tekstā „mēs”) nav 
atbildīgi ne par kādu kaitējumu, kas varētu rasties no jūsu nespējas 
ievērot šos noteikumus.

Studenta informācijas privātuma politika
Jūs piekrītat, ka mēs varētu apkopot un apstrādāt jūsu personīgo 
informāciju no šīs veidlapas un no jūsu Baznīcas locekļa pieraksta (ja jūs 
esat Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis) tādiem nolūkiem, 
kas saistīti ar jūsu reģistrāciju un dalību institūtā, kā arī lai reaģētu uz 
jautājumiem vai problēmām, kas varētu rasties, kamēr jūs esat institūtā. 
Jūs saprotat, ka jūsu personīgā informācija var tikt nosūtīta uz Baznīcas 
Galveno pārvaldi Amerikas Savienotajās Valstīs, un jūs piekrītat šādai 
nosūtīšanai, ja tas būs attiecināms. Jūsu personīgā informācija var tikt 
glabāta neierobežotu laiku kā daļa no pastāvīgiem Baznīcas vēstures 
pierakstiem. Mēs nekad nepārdosim jūsu informāciju. Mēs izmantojam 
tehniskus un organizatoriskus risinājumus, lai aizsargātu personisko 
informāciju pret pazušanu, nepareizu izmantošanu un neautorizētu 
mainīšanu, un aizsargātu tās konfidencialitāti.
Pētījumi un aptaujas: ja jums palūdz piedalīties kādā pētījumā vai 
aptaujā, jūs saprotat, ka dalība ir pilnīgi brīvprātīga un ka jūs varat 
atsaukt savu dalību jebkurā brīdī. Jebkāda personīgā informācija, ko jūs 
nodrošināt kā daļu no pētījuma (piemēram, e- pasta adrese vai mobilā 
tālruņa numurs), tiks lietota vienīgi ar nolūku sazināties ar jums par 
piedalīšanos turpmākos pētījumos vai aptaujās. Jūs varat atteikties no 
šādu kontaktu saņemšanas.

Atļauja attēla lietošanai
Mums varētu būt gadījumi, kad mēs nofilmēsim vai ierakstīsim jūs 
saistībā ar institūtu. Šādi gadījumi varētu būt, taču neaprobežojas ar, 
tālmācības aktivitātēm, skolotāju apmācību un fotogrāfijām vai video 
gadagrāmatās, garīgajos vakaros, pie ziņojumu dēļiem, tīmekļvietnēs vai 
sociālajos medijos. Šādā nolūkā jūs piešķirat un negrozāmi dodat mums 
tiesības un atļauju lietot un — bez laika, skaita, valodas, ģeogrāfijas un/
vai paņēmiena (tai skaitā tagad nezināmu un nākotnes mediju) ierobežo-
juma — reproducēt, izplatīt, attēlot, izrādīt, veidot atvasinātus darbus vai 
apakšlicencēt jebkurus attēlus vai ierakstus, kas veikti ar jums saistībā ar 
institūtu. Jūs pilnvarojat mūs lietot vai ierakstīt jūsu vārdu, balsi, attēlu, 
ārējo izskatu un uzstāšanos; intervēt un ierakstīt jūsu interviju; un kopēt, 
reproducēt, adaptēt, rediģēt un rezumēt jebkuru ierakstu lietošanai pēc 
mūsu ieskatiem. Jūs pilnvarojat attēlu vai ierakstu reproducēšanu, 
pārdošanu, autortiesības, izrādīšanu, pārraidi, elektronisko glabāšanu 
un/vai izplatīšanu bez ierobežojuma, pēc mūsu ieskatiem. Ar šo jūs 
atbrīvojat mūs no jebkādām un visām saistībām no šādas lietošanas un 
publicēšanas, un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām uz kompensāciju 
par visu iepriekšminēto.

Interneta un tiešsaistes lietošanas noteikumi
Mēs nodrošinām vairākus elektroniskos resursus, lai veicinātu jūsu 
dalību institūtā. Jūs varat nolemt, vai lietot šos resursus, taču, ja jūs tos 
lietojat, jūs pieņemat šādus nosacījumus:
Kad jūs piekļūstat internetam, lietojot mūsu ēkas, aprīkojumu vai 
bezvadu tehnoloģiju, mēs varam apkopot informāciju no jūsu tīmekļa 
pārlūka. Šī informācija sevī var ietvert jūsu IP adresi, interneta pārlūka 
tipu, operētājsistēmu un jūsu valodas iestatījumus; jebkuru nosūtošo 

Iespējas, kā reģistrēties institūtam: (1) aizpildiet šo veidlapu vai (2) reģistrējieties tiešsaistē institute.lds.org.
Informācija par studentu Lūdzu, rakstiet salasāmi un ar lielajiem burtiem.
Pilns vārds (vārds, otrs priekšvārds, uzvārds)

Izvēlētais vārds Izvēlētā valoda Baznīcas locekļa pieraksta numurs (ja pieejams)

Dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads) Dzimums
□ Vīrietis □ Sieviete

Reliģija
□ PDS □ Cita

Pasta adrese Pilsēta Novads vai apgabals Pasta indekss Valsts

Tālruņa numurs
 □ Mājas □ Mobilais

Vai mēs jums drīkstam sūtīt īsziņu?
□ Jā □ Nē

Valsts, uz kuru sūtīt īsziņu

E- pasta adrese Vēlamais saziņas veids
□ E- pasts □ Īsziņa □ Nesazināties

Pašreizējā bīskapija vai draudze Pašreizējais stabs vai apgabals Skola, kurā mācāties (ja piemērojami)

Reģistrācija institūta klasei
Kurss un sekcija Skolotājs Nodarbības diena(-as) un laiks

Kurss un sekcija Skolotājs Nodarbības diena(-as) un laiks

Kurss un sekcija Skolotājs Nodarbības diena(-as) un laiks

Studenta paraksts Jūsu paraksts šajā reģistrācijas veidlapā apliecina, ka jūs piekrītat tālāk dotās vienošanās noteikumiem.
Studenta paraksts Datums
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Reģistrācija institūtam—turpinājums
tīmekļa lapu, kuru apmeklējāt, pirms nonācāt mūsu vietnē; katra 
apmeklējuma datumu un laiku; un informāciju par to, ko jūs meklējāt 
mūsu vietnēs. Mēs arī izmantojam sīkdatnes un caurspīdīgos GIF 
informācijas iegūšanai tiešsaistē. Jūs varat izmainīt sava interneta 
pārlūka iestatījumus, lai apturētu sīkdatnes darbību vai arī lai jums tiktu 
prasīta atļauja to lietošanai no vietnēm, kuras apmeklējat. Ja jūs 
konfigurēsiet sava tīmekļa pārlūka iestatījumus tā, lai nepieņemtu 
sīkdatnes vai caurspīdīgos GIF, jūs, iespējams, nevarēsiet lietot dažas 
mūsu vietņu sadaļas vai funkcijas.
Tīmekļvietnes, programmatūra, saturs, serveri un citas tehnoloģijas un 
materiāli, ko mēs lietojam, lai sniegtu institūta programmas („Institūta 
rīki”), pieder mums vai arī mēs esam tās licencējuši un tās darbinām. 
Mēs varam uzraudzīt visu saziņu (e- pastus, īsziņas, sociālos medijus utt.), 
kas lieto Institūta rīkus, vai tajā nav nepiemērota vai nelikumīga satura, 
un pēc nepieciešamības varam to pārsūtīt Baznīcas vadītājiem vai 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu studentus un Baznīcas 
intereses. Jūs piekrītat šai uzraudzībai un pārsūtīšanai. Lai arī mēs varam 
uzraudzīt dažus saziņas elementus, mēs nevaram uzraudzīt visus 
saziņas elementus. Elektroniskā saziņa nav droša. Mēs negarantējam, ka 
jūs netiksiet pakļauti nevēlamiem vēstījumiem, materiāliem, vīrusiem vai 
citai ļaunprogrammatūrai. Ziņojumi ar nepiemērotu saturu var tikt dzēsti 
bez brīdinājuma un var netikt nosūtīti paredzētajiem saņēmējiem. Jūs 
piekrītat, ka nesūtīsiet vai nepārsūtīsiet nekādus ziņojumus, kas ir 
piedauzīgi, apmelojoši, nelikumīgi vai naidpilni, vai kas aizskar vai pārkāpj 
citu tiesības. Institūta rīkus var lietot vienīgi saziņai ar citiem studentiem, 
skolotājiem un Baznīcas vadītājiem par evaņģēlija tēmām un notikumiem. 
Jūs nedrīkstat lejupielādēt, pārkārtot vai publicēt (piemēram, kanālā 
YouTube vai programmā Facebook) jebkādu tekstu, attēlu, skaņas vai 
video failu no Institūta rīkiem.

Mēs neesam atbildīgi par nekādiem bojājumiem (tostarp zaudētiem 
datiem), kas radušies sakarā ar to, ka jūs lietojat, vai nespējat lietot, 
Institūta rīkus vai jebkādus materiālus, vai ziņojumus, kas tajos doti vai 
ko devuši citi lietotāji, vai saistītās vietnes. Institūta rīki ir nodrošināti tādi, 
kādi tie ir pašreizējos apstākļos. Mēs atsakāmies no visām tiešām un 
netiešām garantijām, tostarp no garantijām uz īpašumtiesībām, par 
piemērotību pārdošanai un atbilstību konkrētam mērķim. Mēs negaran-
tējam, ka Institūta rīku funkcijas būs nepārtrauktas vai bez kļūdām, ka 
defekti tiks izlaboti vai ka jebkura tīmekļvietne vai serveris, kas nodrošina 
Institūta rīkus, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus.

Dažādi
Jūs esat atbildīgs par visu likumu un noteikumu ievērošanu savā 
apgabalā, taču šo Vienošanos pārvalda Jūtas štata, ASV, likumi, padarot 
likumu pretrunu principus spēkā neesošus. Jebkāda tiesiska rīcība, ko jūs 
veiksiet, lai padarītu iedarbīgu šo Vienošanos, vai kas būs saistīta ar 
institūtu, tiks pakļauta valsts vai federālām tiesām, kas atrodas Soltleikas 
apgabalā, Jūtas štatā, ASV, un ar šo jūs piekrītat un pakļaujaties šo tiesu 
personīgajai jurisdikcijai. Ja kādi šīs Vienošanās nosacījumi ir daļēji vai 
pilnībā nelikumīgi, tukši vai nepiemērojami, atlikušie nosacījumi netiks 
ietekmēti, ja vien mēs nenoteiksim, ka nederīgais vai nepiemērojamais 
nosacījums ir būtisks Vienošanās noteikums, šajā gadījumā mēs 
paturam tiesības, pilnībā pēc saviem ieskatiem, grozīt Vienošanos.
Ja jums ir jautājumi vai bažas par šo Vienošanos, lūdzu, rakstiet e- pastu 
uz siregistration@ ldschurch .org vai sazinieties ar savu vietējo institūta 
administratoru.
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