
Registrering för institutkurs

© 2019 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 2/19. 2/19.Institute Registration.Swedish. PD50049557 180

Överenskommelse

Delta i institutet
Att delta i institutet är en förmån, och vi hälsar dig välkommen. Du 
samtycker till att följa institutets riktlinjer och samtycker också till att 
Seminarier och religionsinstitut, en avdelning inom Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga och till den anknutna juridiska enheter (kallas 
kollektivt för ”vi”), inte är ansvariga för någon skada som kan bli följden 
av att du inte följer de här riktlinjerna.

Integritetspolicy angående elevinformation
Du samtycker till att vi samlar in och hanterar personliga uppgifter från 
den här blanketten och från ditt matrikelkort (om du tillhör Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga) för syften som rör din inskrivning och ditt 
deltagande i institutet, och att hjälpa till med frågor eller problem som 
kan uppkomma medan du är i institutet. Du är införstådd med att din 
personliga information kan överföras till kyrkans huvudkontor i Förenta 
staterna, och du samtycker till den överföringen, om tillämpligt. Din 
personliga information kan behållas på obestämd tid som en del av 
permanenta historiska uppteckningar. Vi säljer aldrig din information. 
Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda all 
personlig information vi får mot förlust, missbruk och obehörig ändring 
samt för att bevara dess konfidentialitet.
Forskningsstudier och undersökningar: Om du blir ombedd att delta i en 
forskningsstudie eller undersökning är du införstådd med att deltagan-
det är helt frivilligt och att du kan dra dig ur när som helst. All informa-
tion som du delger som en del av forskningsstudien (till exempel 
e- postadress eller mobilnummer) används bara för att kontakta dig om 

deltagande i framtida studier och undersökningar. Du kan välja att tacka 
nej till sådana kontakter.

Överlåtelse av rätt till bildmaterial
Det kan hända att vi filmar eller spelar in dig i samband med institutet. 
Det kan inkludera, men är inte begränsat till, distansutbildningsaktiviteter, 
lärarfortbildning, och foton eller videor i årsböcker, under brasaftnar, på 
anslagstavlor, på webbplatser eller på sociala medier. Till detta ger du 
oss den obegränsade rättigheten och tillståndet att fritt och oinskränkt 
använda och – utan begränsning av tid, antal, språk, geografi och/eller 
medium (inklusive nu okända och framtida media) – reproducera, 
distribuera, visa, framföra, skapa verk utifrån eller underlicensiera bilder 
eller inspelningar av dig i samband med institutet. Du ger oss rätten att 
använda, nedteckna eller spela in ditt namn, din röst, din bild, din avbild 
och ditt framförande; att intervjua dig och spela in din intervju; och att 
kopiera, reproducera, anpassa, redigera och sammanfatta eventuella 
inspelningar för användning efter eget gottfinnande. Du ger oss rätten 
att reproducera, sälja, anta äganderätt till, uppvisa, sända ut, elektroniskt 
lagra och/eller distribuera bilder eller inspelningar utan begränsning, 
efter eget godtycke. Du befriar oss härmed från allt ansvar för sådan 
användning och publicering, och du avsäger dig rätten till kompensation 
för allt av det föregående.

Policy för internetanvändning
Vi tillhandahåller ett antal elektroniska resurser för att du ska kunna 
delta i institutet. Du får avgöra om du vill använda dessa resurser, men 
om du gör det accepterar du följande villkor:

Registreringsalternativ: 1) fyll i den här blanketten eller 2) registrera på institute.lds.org.
Elevinformation Skriv tydligt.
Namn (förnamn, mellannamn, efternamn)

Tilltalsnamn Föredraget språk Medlemsnummer (om tillgängligt)

Födelsedatum (dag, månad, år) Kön
□ Man □ Kvinna

Religion
□ SDH □ Annan

Postadress Ort Stat, provins eller län Postnummer Land

Telefon
 □ Hem □ Mobil

Får vi sms:a dig?
□ Ja □ Nej

Land för sms

E- postadress Föredrar att kommunicera via
□ E- post □ Sms □ Ingen kontakt

Nuvarande församling eller gren Nuvarande stav eller distrikt Skola jag går på (om tillämpligt)

Registrering för institutkurs
Kurs och avdelning Lärare Dag(ar) och lektionstid

Kurs och avdelning Lärare Dag(ar) och lektionstid

Kurs och avdelning Lärare Dag(ar) och lektionstid

Elevens underskrift När du skriver under registreringsblanketten accepterar du överenskommelsen nedan.
Elevens underskrift Datum
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När du går ut på internet med hjälp av våra resurser, vår utrustning eller 
vår trådlösa teknik kan vi samla information från din webbläsare. Den 
informationen kan bestå av din IP- adress, den webbläsare du använder, 
operativsystem och språkinställning, eventuell webbplats som hänvisade 
till vår webbplats, datumet och tiden för varje besök och informationen 
du sökt efter på våra webbplatser. Vi använder också cookies och 
pixeltaggar för att samla information på internet. Du kan ändra inställ-
ningen i din webbläsare så att du inte accepterar cookies eller så att du 
tillfrågas innan du tar emot en cookie från webbplatserna du besöker. 
Men om du konfigurerar dina webbläsarinställningar till att inte 
acceptera cookies eller pixeltaggar kan det innebära att du inte kan 
använda vissa delar eller funktioner på våra webbplatser.
Webbplatser, programvara, innehåll, tjänster, annan teknik och annat 
material som vi använder för att förmedla institutprogram (”institutverk-
tyg”) ägs eller licensieras och drivs av oss. Vi kan övervaka all kommuni-
kation (e- post, textmeddelanden, sociala media och så vidare) som 
använder eller äger rum i institutverktygen för olämpligt eller olagligt 
material och kan vidarebefordra det till ledare i kyrkan eller polisen vid 
behov för att skydda elevers och kyrkans intressen. Du samtycker till att 
vi övervakar och vidarebefordrar sådant material. Vi kan övervaka en del 
kommunikation men vi kan inte övervaka all kommunikation. Elektronisk 
kommunikation är inte säker. Vi garanterar inte att du inte utsätts för 
meddelanden eller material som du inte vill ha, eller för virus och annan 
malware. Meddelanden med olämpligt innehåll kan tas bort utan vidare 
och inte skickas till avsedd mottagare. Du samtycker till att inte skicka 
eller vidarebefordra meddelanden som är obscena, nedsättande, 
olagliga eller elaka eller som bryter mot eller inkräktar på andras 
rättigheter. Institutverktygen får enbart användas för att kommunicera 
med andra elever, lärare och ledare i kyrkan om evangelierelaterade 
ämnen och händelser. Du får inte ladda ner, vidarebefordra eller lägga 

ut (till exempel på YouTube eller Facebook) text, bilder, ljud-  eller 
videofiler från institutverktygen.
Vi är inte ansvariga för skador (inklusive förlorad data) som orsakats av 
din användning eller oförmåga att använda institutverktygen eller annat 
material eller meddelanden som tillhandahållits i dem eller av andra 
användare eller länkade webbplatser. Institutverktygen tillhandahålls i 
befintligt skick. Vi frånsäger oss ansvaret för uttryckliga eller underför-
stådda garantier i fråga om titlar, säljbarhet och anpassning för ett 
särskilt syfte. Vi garanterar inte att de funktioner som finns i institutverk-
tygen är fria från avbrott eller felfria, att defekter åtgärdas eller att den 
här webbplatsen eller servern som gör institutverktygen tillgängliga är fri 
från virus eller andra skadliga komponenter.

Övrigt
Du har ansvaret för att följa alla lagar och regler i ditt område, men den 
här Överenskommelsen styrs av delstaten Utah, USA:s lagar, utan 
hänsyn till lagar utanför staten. Varje juridisk talan som framförts för att 
genomdriva denna Överenskommelse eller är relaterad till institutet ska 
tas upp i statlig eller federal domstol i Salt Lake County, Utah, USA, och 
du medger härmed och underordnar dig personlig jurisdiktion under 
sagda domstolar. Om något villkor i den här Överenskommelsen är 
olagligt, ogiltigt eller helt eller delvis overkställbart, ska övriga villkor inte 
påverkas av detta, såvida vi inte fastställer att det ogiltiga eller overkställ-
bara villkoret är en nödvändig punkt i Överenskommelsen, i vilket fall vi 
kan komma att ändra Överenskommelsen efter egen bedömning.
Om du har frågor eller åsikter om den här överenskommelsen, mejla 
dina åsikter till siregistration@ ldschurch .org, eller kontakta din lokala 
institutadministratör.
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