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Acord

Participarea la institut
Participarea la cursurile institutului este un privilegiu și îți urăm bun 
venit. Ești de acord să respecți regulile institutului și ești, de asemenea, 
de acord că Seminarele și Institutele de religie, un departament din 
cadrul Corporației Președintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din 
Zilele din Urmă, și entitățile juridice afiliate (numite în continuare „noi”) 
nu sunt răspunzătoare de prejudiciile care ar putea rezulta ca urmare a 
nerespectării acestor reguli de către tine.

Reguli cu privire la informațiile cu caracter personal 
referitoare la cursant
Ești de acord ca noi să strângem și să procesăm informații cu caracter 
personal din acest formular și din înregistrarea calității de membru (dacă 
ești membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă) în 
scopuri legate de înscrierea și participarea ta la institut și pentru a 
răspunde la întrebări sau probleme care ar putea apărea în timp ce 
participi la programul institutului. Înțelegi că informațiile cu caracter 
personal pot fi transferate la sediul Bisericii din Statele Unite și consimți 
la efectuarea acestui transfer, dacă va fi cazul. Informațiile cu caracter 
personal pot fi păstrate pe termen nelimitat ca parte a unei înregistrări 
permanente din istoria Bisericii. Noi nu vom vinde niciodată informațiile 
tale. Noi folosim măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja 
informațiile cu caracter personal pe care le primim împotriva pierderii, 
utilizării necorespunzătoare și modificării neautorizate și pentru a le 
păstra confidențiale.
Studii și sondaje. Dacă ți se cere să participi la studii și sondaje, trebuie 
să înțelegi că participarea este în totalitate voluntară și te poți retrage 

când dorești. Informațiile cu caracter personal pe care le furnizezi în 
contextul unui studiu (de exemplu adresă de e- mail sau număr de 
telefon mobil) vor fi utilizate numai în scopul contactării tale în vederea 
participării la viitoare studii sau sondaje. Poți refuza astfel de contactări.

Autorizație de folosire a imaginilor
În cadrul institutului, noi am putea avea ocazia de a te filma sau 
înregistra. Aceste imagini și înregistrări ar putea fi folosite, dar nu se 
limitează la, în activități legate de învățământul la distanță, instruiri ale 
învățătorilor, fotografii sau prezentări video în anuare, seri la gura sobei, 
buletine informative, site- uri sau medii de socializare. În acest scop, tu 
ne desemnezi și acorzi în mod irevocabil dreptul și permisiunea de a 
utiliza și reproduce, distribui, expune, pune în scenă, crea lucrări 
derivate din sau ceda pe bază de subcontract – fără limită de timp, 
număr, limbă, așezare geografică și/sau mass media (inclusiv media 
necunoscute acum și viitoare) – imagini sau înregistrări din cadrul 
institutului în care ești prezent. Tu ne autorizezi să- ți folosim sau să- ți 
înregistrăm numele, glasul, imaginea, portretul și activitatea; să te 
intervievăm și să folosim interviurile; și să copiem, reproducem, adaptăm, 
redactăm și rezumăm orice înregistrare pentru a o folosi cum conside-
răm necesar. Tu autorizezi reproducerea, vânzarea, dreptul de reprodu-
cere, expunerea, difuzarea, stocarea electronică și/sau distribuirea 
imaginilor sau înregistrărilor fără limite, după cum considerăm necesar. 
Prin aceasta, tu ne exonerezi de orice obligație care ar rezulta dintr- o 
astfel de utilizare și publicare și renunți la orice drept la compensație 
pentru oricare dintre aspectele menționate mai sus.

Opțiuni pentru înscrierea la institut: (1) completează acest formular sau (2) înscrie- te online la institute.lds.org.
Informații privind cursantul Te rugăm să scrii citeț.
Nume (prenume, al doilea prenume, nume de familie)

Nume preferat Limba preferată Numărul înregistrării calității de membru (dacă există)

Data nașterii (zi, lună, an) Sex
□ Bărbat □ Femeie

Religie
□ SZU □ Altele

Adresă de corespondență Oraș Județ sau sector Cod poștal Țară

Nr. tel.
 □ acasă □ mobil

Îți putem trimite mesaje text?
□ Da □ Nu

Țara de care aparține nr. tel. la care se pot trimite 
mesaje text

Adresă de e- mail Metodă de comunicare preferată
□ E- mail □ Mesaj text □ Nu contacta

Episcopia sau ramura de care aparții Țărușul sau districtul de care aparții Școala pe care o urmezi (dacă este cazul)

Înscriere la clasa de institut
Curs și secțiune Învățător Zilele și orele cursului

Curs și secțiune Învățător Zilele și orele cursului

Curs și secțiune Învățător Zilele și orele cursului

Semnătura cursantului Semnarea acestui formular de înscriere înseamnă că accepți acordul de mai jos.
Semnătura cursantului Data
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Înscriere la institut – continuare
Reguli privind utilizarea Internetului și conținutului online
Pentru a face posibilă participarea ta la institut, noi asigurăm o serie de 
resurse electronice. Tu poți hotărî să folosești sau nu aceste resurse dar, 
dacă le folosești, accepți condițiile de mai jos.
Când accesezi Internetul folosind dotările, echipamentul sau tehnica 
wireless pe care ți le punem la dispoziție, noi putem culege informații din 
navigatorul tău de Internet. Aceste informații pot include adresa ta de IP, 
tipul navigatorului, sistemul de operare și limba preferată; orice pagină 
Web pe care ai accesat- o înainte de a accesa site- ul nostru; data și ora 
fiecărei accesări; și informații pe care le cauți pe site- urile noastre. 
Pentru a strânge informații online, noi folosim, de asemenea, cookie- uri 
și GIF- uri (imagini grafice interșanjabile) transparente. Poți schimba 
setările navigatorului de Internet pentru ca acesta să împiedice primirea 
cookie- urilor sau pentru a te înștiința înainte de acceptarea unui cookie 
de pe site- urile pe care le accesezi. Dacă îți configurezi setările navigato-
rului de Internet pentru a nu accepta cookie- uri sau GIF- uri transparente, 
s- ar putea să nu poți utiliza anumite secțiuni sau funcții de pe site- urile 
noastre.
Site- urile, software- ul, conținutul, serverele și alte mijloace și materiale 
folosite pentru a furniza programe pentru institut („Instrumente pentru 
institut”) sunt proprietatea noastră sau deținem licență pentru ele și 
suntem operatorii lor. Pentru a- i proteja pe cursanți și a proteja 
interesele Bisericii, noi putem monitoriza toate formele de comunicare 
(e- mail, mesaje text, medii de socializare și altele) care utilizează sau au 
loc în contextul Instrumentelor pentru institut cu scopul de a detecta 
conținut necorespunzător sau ilegal și le putem înainta conducătorilor 
ecleziastici sau oficialităților cu rol în impunerea legii. Tu consimți să se 
realizeze această monitorizare și înaintare. Noi putem monitoriza unele 
forme de comunicare, dar nu le putem monitoriza pe toate. Formele de 
comunicare electronice nu sunt sigure. Noi nu garantăm că nu vei primi 
mesaje, materiale nedorite, viruși sau programe virusate. Mesajele cu un 
conținut necorespunzător pot fi șterse fără a se trimite vreo înștiințare și 
este posibil să nu fie trimise destinatarilor. Tu ești de acord să nu trimiți 
sau retrimiți mesaje obscene, calomnioase, ilegale sau pline de ură sau 
care afectează sau încalcă drepturile altora. Instrumentele pentru 

institut pot fi folosite numai pentru comunicarea cu alți cursanți, 
învățători și conducători ecleziastici cu privire la subiecte și evenimente 
care au legătură cu Evanghelia. Nu îți este permis să descarci, redistribui 
sau să postezi (de exemplu pe YouTube sau Facebook) un text, o imagine, 
coloană sonoră sau un fișier video de pe Instrumente pentru institut.
Noi nu suntem răspunzători pentru eventuale neplăceri (inclusiv 
pierderea de date) provocate de faptul că utilizezi sau nu poți utiliza 
Instrumentele pentru institut sau oricare alte materiale sau mesaje 
furnizate prin acest sistem ori de către alți utilizatori sau alte site- uri. 
Instrumentele pentru institut sunt furnizate „ca atare”. Noi nu oferim 
nicio garanție exprimată sau subînțeleasă, inclusiv garanții privind titlul, 
vandabilitatea și caracterul adecvat pentru un anumit scop. Nu 
garantăm că instrumentele pentru institut vor funcționa neîntrerupt sau 
fără eroare, că defectele vor fi corectate sau că site- ul sau serverul care 
pune la dispoziție instrumentele pentru institut nu este virusat sau 
afectat de alte elemente.

Diverse
Tu ai responsabilitatea de a respecta toate legile și regulamentele din 
zona ta, dar acest acord are la bază legile statului Utah, S.U.A., fără a 
accepta principiile conflictelor dintre legi. Orice acțiune juridică intentată 
pentru a impune acest acord sau cu privire la institut va fi intentată în 
tribunalele acestui stat sau cele federale, aflate în Ținutul Salt Lake, Utah, 
S.U.A. și, prin prezenta, consimți și te supui jurisdicției unor astfel de 
tribunale în cazul judecării unei astfel de acțiuni. Dacă vreuna dintre 
prevederile acestui acord este ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în 
practică în întregime sau parțial, restul prevederilor nu vor fi afectate, 
dacă noi stabilim că prevederea invalidată sau care nu poate fi pusă în 
practică nu este o condiție esențială a acordului, caz în care noi putem, 
după cum dorim, să aducem amendamente acordului.
Dacă ai întrebări sau îngrijorări cu privire la acest Acord, te rugăm să ni 
le trimiți la siregistration@ ldschurch .org sau să contactezi administrato-
rul local al institutului.
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