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Sutikimas

Dalyvavimas institute
Dalyvavimas institute yra privilegija, ir jūs esate jame laukiami. Jūs 
sutinkate laikytis instituto politikos ir taip pat sutinkate, kad seminarijos 
ir religijos institutai, t. y. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 
Bažnyčios prezidento korporacijos departamentas ir su juo susiję 
juridiniai asmenys (toliau „mes“), neatsako už jokią žalą, patirtą dėl 
šios politikos nesilaikymo.

Informacijos apie studentą privatumo politika
Jūs sutinkate, kad jūsų asmeninę informaciją, pateiktą šioje formoje ir 
esančią jūsų nario kortelėje (jei esate Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus 
Kristaus Bažnyčios narys) mes galime rinkti ir apdoroti tikslams, susiju-
siems su jūsų registracija ir dalyvavimu institute, ir reaguodami į klausimus 
ar problemas, kurios gali kilti jums būnant institute. Jūs suprantate, 
kad jūsų asmeninė informacija gali būti perduota Vyriausiajai Bažnyčios 
valdybai Jungtinėse Valstijose ir, jei reikia leidimo tokiam perdavimui, jūs 
jį suteikiate. Jūsų asmeninė informacija Bažnyčios archyvuose gali būti 
laikoma neribotą laiką. Mes niekada neparduosime informacijos apie jus. 
Mes imamės techninių ir organizacinių priemonių, kad gautą asmeninę 
Jūsų informaciją apsaugotume nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, 
nesankcionuoto pakeitimo ir užtikrintume jos konfidencialumą.
Tyrimai ir apklausos. Jeigu jūsų kada nors paprašys dalyvauti tyrime ar 
apklausoje, jūs suprantate, kad dalyvavimas bus visiškai savanoriškas 
ir kad bet kuriuo metu galite atsisakyti jame dalyvauti. Bet kokia tyrimo 
metu jūsų pateikta asmeninė informacija (pvz., el. pašto adresas arba 
mobiliojo telefono numeris) bus naudojama tik susisiekimo su jumis 
tikslams dėl dalyvavimo būsimuose tyrimuose ar apklausose. Jūs galite 
atsisakyti tolimesnio tokio kontaktavimo su mumis.

Leidimas naudoti atvaizdą
Kartais institute jus gali nufotografuoti arba nufilmuoti. Jūsų atvaizdas 
gali būti panaudotas nuotolinio mokymo veiklose, mokytojų apmokyme, 
klasės albumuose, dvasinėse vakaronėse, pranešimų lentose, tinklala-
piuose arba žiniasklaidoje ir kitur. Šiam tikslui Jūs skiriate ir neatšaukia-
mai suteikiate mums teisę ir leidimą naudoti ir be jokių laiko, kiekio, 
kalbos, geografinių ir/arba priemonių (įskaitant dabar nežinomų ir 
ateities priemonių) apribojimų instituto tikslams dauginti, platinti, 
demonstruoti, atlikti, antriniams kūriniams kurti arba sublicencijuoti Jūsų 
atvaizdus ar įrašus. Jūs suteikiate mums įgaliojimą savo nuožiūra naudoti 
ar įrašyti jūsų vardą, balsą, vaizdą, atvaizdą ir pasirodymą; imti interviu iš 
jūsų ir jį įrašyti; kopijuoti, dauginti, adaptuoti, redaguoti ir apibendrinti 
bet kokius įrašus. Jūs suteikiate mums įgaliojimą savo nuožiūra be 
apribojimų dauginti, parduoti, licencijuoti, demonstruoti, transliuoti, 
laikyti elektroninėse laikmenose ir/arba be apribojimų dauginti atvaizdus 
ar įrašus. Šiuo dokumentu jūs atleidžiate mus nuo bet kokios ir visiškos 
atsakomybės, susijusios su tokiu panaudojimu ir paskelbimu, ir atsisako-
te bet kokių teisių į kompensaciją už bet ką, kas čia anksčiau išvardinta.

Naudojimosi internetu ir internetine medžiaga politika
Kad galėtumėte dalyvauti institute, mes parūpiname elektronines 
priemones. Jūs patys sprendžiate, ar naudotis šiomis priemonėmis, 
bet jei nuspręsite naudotis, tai sutinkate su tokiomis sąlygomis:
Kai naudodamiesi mūsų įranga, prietaisais arba bevielėmis technologijo-
mis prisijungiate prie interneto, mes galime rinkti jūsų naršyklės 
pateikiamą informaciją. Tai gali būti duomenys apie jūsų IP adresą, 
naršyklės tipą, operacinę sistemą ir kalbos nuostatas; apie svetainę, 
kurioje lankėtės prieš užeidami į mūsų svetainę; apie kiekvieno 
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apsilankymo datą ir laiką ir apie informaciją, kurios ieškote mūsų 
svetainėse. Rinkdami informaciją internete mes taip pat naudojame 
slapukus ir permatomus GIF paveikslėlius. Savo interneto naršyklės 
nuostatose galite padaryti pakeitimus, kurie, jums lankantis svetainėse, 
sustabdys slapukų priėmimą arba perspės apie juos. Tačiau, jei savo 
interneto naršyklę nustatėte nepriimti slapukų arba permatomų GIF 
paveikslėlių, galbūt nebegalėsite naudotis kai kuriais mūsų svetainių 
skyriais ar funkcijomis.
Instituto programoje naudojami tinklalapiai, programinė įranga, turinys, 
serveriai ir kitos technologijos bei medžiaga (t. y. „Institute Tools“) 
priklauso mums arba yra licencijuoti ir valdomi mūsų. Netinkamam ar 
nelegaliam turiniui aptikti mes galime stebėti bet kokį bendravimą 
(el. paštu, SMS, socialinėje žiniasklaidoje ir t. t.), kuris vyksta per „Institute 
Tools“ priemones ir, jei reikės, saugodami mokinius ir Bažnyčios interesus 
galime apie tai informuoti kunigijos vadovus arba teisėsaugos pareigū-
nus. Jūs sutinkate su tokiu stebėjimu ir informacijos persiuntimu. Mes 
stebime dalį bendravimo, bet negalime stebėti jo viso. Bendravimas 
elektroninėmis priemonėmis nėra saugus. Mes negalime garantuoti, kad 
nesusidursite su nepageidaujamomis žinutėmis, medžiaga, virusais ar 
kitokia kenkėjiška programine įranga. Netinkamo turinio žinutės gali 
būti ištrintos be įspėjimo ir neišsiųstos adresatams. Jūs sutinkate, kad 
nesiųsite ir nepersiųsite jokių nepadorių, šmeižiančių, nelegalių, 
neapykantos arba kitų asmenų teises pažeidžiančių žinučių. „Institute 
Tools“ galima naudoti tik bendravimui su kitais mokiniais, mokytojais ir 
kunigijos vadovais su Evangelija susijusiomis temomis ir dėl renginių. 
Iš „Institute Tools“ negalite atsisiųsti, platinti ir talpinti (pvz., YouTube 
ar Facebook‘e) jokio teksto, vaizdo, garso ar filmo.

Mes neatsakome už jokią žalą (tarp jų duomenų praradimą), patirtą dėl 
jūsų naudojimosi arba nesugebėjimo naudotis „Institute Tools“ priemo-
nėmis ar bet kokia joje pateikta medžiaga, ar žinutėmis, pateiktomis kitų 
vartotojų ar susietų tinklalapių. „Institute Tools“ pateikiama „kaip yra“. 
Mes atsisakome visų aiškių ar numanomų garantijų, tarp jų garantijų dėl 
pavadinimo, perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Mes negaran-
tuojame, kad „Institute Tools“ funkcijos veiks nepertraukiamai ir be klaidų, 
kad netikslumai bus ištaisyti ir kad „Institute Tools“ talpinanti svetainė ar 
ją palaikantis serveris bus apsaugoti nuo virusų ar kitokių kenksmingų 
komponentų.

Kita
Jūs esate atsakingi už visų savo krašto įstatymų ir reglamentų laikymąsi, 
tačiau šis Sutikimas yra reglamentuojamas JAV Jutos valstijos įstatymų ir 
nesukonkretina įstatymo principų kolizijos. Bet koks teisinis su šiuo 
Sutikimu ar su institutu susijęs ieškinys bus pateiktas valstijos arba 
federaliniam teismui Solt Leiko apygardoje, Jutos valst., JAV, ir šiuo 
dokumentu jūs sutinkate ir paklūstate tokių teismų jurisdikcijai. Jei bet 
kuri šio Sutikimo nuostata pilnai arba iš dalies pažeidžia įstatymus arba 
jų neatitinka, likusios nuostatos lieka galioti, nebent mes nuspręstume, 
kad negaliojanti arba įstatymų neatitinkanti nuostata yra neatsiejama šio 
Sutikimo dalis, ir tokiu atveju mes savo nuožiūra nuspręsime pakeisti 
šį Sutikimą.
Jei turite su šiuo Sutikimu susijusių klausimų ar abejonių, prašome 
kreiptis el. paštu siregistration@ ldschurch .org arba susisiekti su savo 
vietiniu instituto administratoriumi.
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