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Deklarata e mbrojtjes së të dhënave për prodhimin dhe publikimin e
të dhënave personale, foto dhe video të nxenesve dhe nxeneseve
Shkolla/Stampa e Shkolles

Qyteti , Data

Datenschutzrechtliche Erklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern

Të nderuar kujdestarë ligjore, të dashur nxenes dhe nxenese,
Ne kuader te aspektit pedagogjik, ne synojmë të dokumentojmë aktivitete në shkollën tonë dhe, nëse është e
nevojshme, t'i bëjmë ato publike për një grup më të madh njerëzish. Kjo vlen mbi të gjitha për fotot e eskursioneve,
udhëtimeve shkollore, konkurimeve , projekteve dhe eventeve të tjera shkollore. Ne kete menyre kujtimet do
të kapen për të gjithë pjesmarresit , për shembull përmes fotove të klasës.
Sidoqoftë, kjo është e lejueshme per ne vetëm nëse ju keni dhënë aprovimin tuaj. Edhe thjesht fotografimi
paraqet përpunimin e të dhënave personale, pasi ato si fillim do te ruhen në një ruajteskompjuterik. Kjo vlen edhe
nëse fotot nuk publikohen. Në fund të fundit, publikimi i fotove nuk është vetëm çështje e mbrojtjes së të dhënave
personale, por perfshin edhe të drejtat e cdo individi mbi imazhet vetjake. Për të qenë në gjendje të publikojmë
fotografi te nxenesve , kërkohen dy deklarata Aprovimi/Pranimi.
Aprovimet/Pranimet e te dhenave personale janë vullnetare ,dmth. sipas deshires tuaj . Asnjë disavantazh nuk lind
nga mosdhënia ose një revokim i mundshëm i mëvonshëm i aprovimit/pranimit per lejen e te dhenave personale.
Stafi i shkollës ju siguron se do të respektohen deklaratat ligjore ne trajtimin e fotove, videove dhe regjistrimeve
zanore të nxënësve. Nëse përfaqësuesit e shtypit ose fotografët janë të pranishëm në eventet shkollore, ata do të
informohen nga shkolla për deklaratat ekzistuese për përgatitjen dhe publikimin e të dhënave personale te nxenesve.
Përfaqësuesit e shtypit, sidoqofte, kanë përgjegjësinë ligjore për trajtimin e këtij informacioni. Po kështu, palët e treta
(p.sh. prindërit e tjerë) në eventet shkollore, bëhen të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre në marrjen dhe publikimin
e fotove dhe regjistrimeve ne te cilat ndodhen dhe femije të tjere pervec femijeve te tyre. Megjithate ,si shkollë ju
informojme se nuk mund të marrim përgjegjësi për veprimet e palëve të treta. Kjo është ne vecanti per eventet
publike te organizuara nga shkolla, ku pale te treta ( p.sh prinder te tjere) jane pjesmarres.
Në lidhje me çështjet e mbrojtjes së të dhënave personale, vendosin kujdestarët ligjore për fëmijët e tyre të mitur.
Vendimet ne lidhje me te drejtat mbi fotot, videot dhe regjistrimet e ndryshme ,mund te merren jo vetem nga
kujdestaret ligjore por edhe nga femijet qe kane mbushur moshen 14 vjec bashkarisht , dmth kujdestar ligjore dhe
femije duhet te vendosin bashkarisht per nje aprovim ose disaprovim te mundshem .Ne kete menyre nxenesit dhe
nxeneset e kesaj moshe do te disponohen gjithashtu me nje deklarate mbi te drejten e te dhenave personale te
cilen mund ta nenshkruajne.
Në këtë pikë ne japim dy informacione të rëndësishme ligjore:
Permes aprovimit dhe publikimit te fotove ne menyre dixhitale munden foto , video dhe regjistrime zanore nga
persona te trete, te perdoren , te perpunuara ose te paperpunuara ,per qellime te tjera te paautorizuara.
Eshte e mundur edhe qe nje Aprovim i paautorizuar i fotove , videove dhe rregjistrimeve zanore te botohet nga nje
pale e trete ne internet.
Nëse publikohen në Internet, keto të dhëna (Foto , Video ,Regjistimime zanore) mund të risillen dhe
ruhen(shkarkohen ne servera kompjuterik ) në të gjithë botën në çdo kohë dhe pa kufi kohor. Nëse është e
nevojshme, të dhënat mund të gjenden gjithashtu duke përdorur motorë kërkimi (p.sh ne Google etj.). Nuk mund të
përjashtohet mundësia që njerëzit ose ndërmarrjet e tjera të lidhin të dhënat e nje individi me të dhënat e tjera
personale të disponueshme por ndoshta te paautorizuara në Internet te po ketij individi dhe kështu do të mund
te krijojnë një profil personaliteti, do të mund te modifikojnë të dhënat ose do te mund t'i përdorin ato për
qëllime të tjera. Perkundrejt shkolles ekziston nje e drejte e cdo individi te kete nje informacion mbi perdorimin

nga shkolla e ketyre te dhenave personale. Gjithashtu, ekziston një e drejtë për korrigjim, fshirje ose kufizim,
një e drejtë për të kundërshtuar përpunimin dhe një e drejtë për transportueshmëri të të dhënave. Ju
gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti i mbrojtjes së të dhënave, komisioneri shtetëror
per mbrojtjen e te dhenave Saksoni-Anhalt.
Faqja 1 nga 2
Drejtoria e shkolles ose
Perfaqesuesja
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Ketu aprovoj une/aprovojme ne , qe Foto-Video -Regjistrime zanore te femijes tim/tone per qellime te
permendura nga shkolla , te cilat jane bere ne shkolle dhe ne evente shkollore mund te ruhen neper Media
(fillimisht pa botim ose shpërndarje):

☐ po

☐ jo

Ketu aprovoj une/aprovojme ne, qe Foto-Video -Regjistrime zanore te femijes tim/tone per qellime te
permendura si vazhdim mund te behen publike:

Publike ne Klase

☐ po

(P.sh. gazete muri ose per qellime mesimore)

Publike neper printimet e ambjenteve shkollore

☐ jo

☐ po

☐ jo

☐ po

☐ jo

☐ po

☐ jo

☐ po

☐ jo

Publike nga pale te treta pasi jane marre fillimisht nga publikimet e
shkolles (P.sh ne gazeta ose media-online)

☐ po

☐ jo

Publike nga pale te treta pasi i kane bere filmimet vete

☐ po

☐ jo

(P.sh kronika , libra te vitit te kaluar)

Publike ne shkolle dhe ngjarje shkollore
(P.sh tregime , evente , konkurse )

Publike ne makina printimi , te cilat jane te menduara dhe per jashte shkolles
(P.sh fletushka reklamuese te shkolles)

Publike ne internet nen pergjegjesi te shkolles
(P.sh ne faqen zyrtare te shkolles)

(P.sh nga perfaqesuesit e shtypit ose fotografe ne eventet shkollore)

Të drejtat për fotografitë jepen pa shpërblim dhe gjithashtu përfshijnë të drejtën e redaktimit, me kusht që
redaktimi të mos jetë shtrembërues.
Jam dakord që emri i plotë i fëmijës tim / fëmijës tonë mund të jepet kur publikoni fotografi, video ose
regjistrime zanore:
☐ po

☐ vetem emri

☐ jo

Aprovimi mund të revokohet në çdo kohë për të ardhmen. Revokimi gjithashtu mund të jetë i lidhur
me zona të pjesshme ose, për shembull, foto individuale. Tërheqja e aprovimit tuaj nuk ndikon në
ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur deri në atë pikë. Në rastin e punimeve të shtypura, aprovimi
nuk është më i revokueshëm sapo të jetë vendosur urdhri i shtypjes. Nëse tërheq aprovimin, të dhënat
përkatëse nuk do të përdoren më në të ardhmen dhe do të fshihen menjëherë. Në qoftë se aprovimi
nuk revokohet, ai është i vlefshëm për kohëzgjatjen e përkatësisë shkollore. Aprovimi ndaj palëve të
treta që kanë mbledhur të dhëna vetë ose i kanë marrë ato ligjërisht nga shkolla duhet të tërhiqet në
mënyrë të pavarur.
Në rast se unë / ne bëjmë ose marrim fotografi, video ose regjistrime zanore te eventeve shkollore, unë
/ ne do t'i trajtojmë ato me përgjegjësi dhe do të shmangim publikimin ose shpërndarjen që nuk është
në interes të personave të ekspozuar.
Qyteti ,Data

Nenshkrimi i kujdestarit ligjor

Nga 14.vjec nenshkrimi i nxenesit/nxeneses

Nese ka 2 kujdestar ligjor dhe nderkoe ka firmosur vetem njeri ,behet menjehere
automatikisht dhe aprovimi i kujdestarit tjeter ligjor.
SFaqja 2 nga 2

